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بريملان "، فما فعله فقدهتا مدة عصور طويلةاحلديث قد أعاد للبالغة وهجها، وأمدها حبياة اللغوي الدرس  نإ    
Chaïm Perlman"  اجلانبني يعد سابقة علمية فريدة، وما نتج عنها من مشولية ملفهوم البالغة حبيث احتوت

ا للخطابات، و ساعدها على اللغوي النصي، و التداويل املقامي يف إطار حجاجية اخلطاب، جعلها علما عام
ليعمال معاً يف سبيل ...ذلك تفاعلها مع اجلوار املعريف من لسانيات وسيميائيات وعلم نفس واجتماع وأنثروبولوجيا

  .مكامن اإلقناع يف كل اخلطاباتالكشف عن 

  :العربية حركية حبثية، من أبرز معاملهاالساحة اللغوية تشهد  باملوازاة مع ذلك

، الذي يبحث يف بالغة اخلطاب اإلقناعي "حممد العمري"ألستاذ ـمشروع البالغة اجلديدة والنقد األدبي ل -1
يعيد هلا مكانتها ل، مسلك البالغة واخلروج مبفهوم  شامل هلا توضيحومتثالته حاضرا و قدميا، حماوال إزاء ذلك 

  .الغابرة

الذي يتبدى يف جملة عالمات  -سيما الصورة -التحليل السيميائي للخطابات ومنها اخلطاب اإلشهاري -2
واملرتجم اجلاد، لكل ما استجد من  املتميزالقارئ السيميائي " سعيد بنكراد"املتخصصة، وعلى رأسها الباحث 

  .دراسات غربية، متوجا مشروعه األكادميي بنظرة خاصة لتوصيف املقاربة السيميائية

الذي يؤمن بالطبيعة احلجاجية للغة من خالل "  أبي بكر العزاوي"لـ) من اللغة إىل اخلطاب(احلجاج درس  -3
جلانب التداويل للغة، والذي بدوره أفضى إىل نظرة أوسع تتمثل يف الروابط والسالمل احلجاجية، اليت تُسهم يف إثراء ا

  .عينه على تبليغ املعانيما ينص أو خطاب ميلك من اخلصائص احلجاجية  كلأن 



 ج 
 

الساحة األكادميية العربية، برزت دعوات للبحث يف احلجاج  يفووفقا هلذه املشاريع اليت سارت بالتوازي      
: يف كتاب" محادي صمود"وغربيا، كما فعل جمموعة من الباحثني التونسيني بإشراف ضمن الرتاث اللغوي عربيا 

الذي حدد قوام البالغة " حممد الويل"وجمهود ". أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم"
ة قارة لدراسة على السطح لتصبح منهجي Perlmanلـ وبذلك طفت البالغة اجلديدة . األرسطية يف مقاالته

باملعنى الواسع، وتصدى الدارسون "  عصر اخلطابة"أصبح يطلق على العصر  النظريةووفق هذه  .اخلطابات
 .فيه  للحجاج يف خمتلف اخلطابات السائدة

وألن اخلطاب مفهوم عام حييل على أنواع خمتلفة باختالف أشكال التواصل، وما لذلك من تأثري كبري يف حتديد      
اآلليات التعبريية املالئمة لكل شكل، فقد كان لزاما على الباحثني حتديد اآلليات أو التقنيات اليت يفرتض بكل نوع  

ويف هذا اإلطار أخذ اخلطاب اإلشهاري يفرض نفسه يف وقتنا احلايل، كما . االلتزام به، حتى حيقق غايته اإلقناعية
خطورته؛   ويف اآلن نفسه ،نفعية، ومن هنا اكتسب أمهيته احلضاريةلو أنه إنتاج فين أو أدبي يف خدمة أهدافه ال
وأمام احلاجة امللحة لإلشهار يف اتمع . وما على املتلقي إالّ التنفيذ ،فهو يلعب على النفوس والعقول معا، فيأمر

ع التقنيات والوسائل ، راح صناعه يعملون على حتديد أجنودوره الفعال يف نشر ما له عالقة باإلنتاج واالستهالك
   .املمكنة لصنع وإيصال الرسائل اإلشهارية املقنعة للجماهري الواسعة

  :التالية اإلشكالية مما سبق ميكن طرح

ماهي التقنيات املوظفة يف اخلطاب اإلشهاري ممثّال يف الصورة اإلشهارية الثابتة ، واليت جتعل منه خطابا   -
  مقنعا؟

  :مجلة من التساؤالت، أمههاوتنبثق عن هذه اإلشكالية 
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و ما نشأ عنها من تطور رقمي  ،كيف ميكننا يف ظل التغريات العاملية املعاصرة، ويف مواجهة مد العوملة -
  لوجي، أن نفهم الصور اليت حتاصرنا يف كل مكان، خماطبة غرائزنا قبل عقولنا؟وتكن

  ي املمكنات التعبريية اليت حتتويها؟ وكيف نتأوهلا؟إذا كان األمر يتعلق بالنظر إىل الصورة ال برؤيتها، فماه -

أوال، والذات املشاهدة ثانيا، فهل عملية التأويل  املصوِر: تتعلق مبحددياإلشهارية وإذا كانت حماورة الصورة  -
  لقراءة نص الصورة ؟ ) خطوات(تؤتي أُكلها دائما، أم أن هناك شروطا 

  ؟) لغة، تشكيل، أيقون(للصورة اإلشهارية ماهي مظاهر تناغم العناصر البنائية  -

طاب دراسة لتقنيات احلرف واللون والصورة يف خ-بالغة اخلطاب املكتوب" إىل اختيار موضوع  ينلقد دفعت     
  :عوامل، ذاتية و موضوعية" الدعاية التجارية

ربية كافة، ومل يتوان عن البحث يف التأثّر باملوروث البالغي الذي استوعب النصوص الع تتجلى الدوافع الذاتية    
غرية الباحثة على هذا العلم ومنه . رار ممليف سبل بالغتها ومجاليتها، إال أن تناول هذا املوروث أصبح جمرد تك

ال من الدراسة اهعم والرغبة يف جتديده مبا خيدم النص العربي، هي أهم ما دفالقيوالغرية على . الختيار هذا ا
أو يعلمون لكنهم ال (فهم مضطهدون دون أن يعلموا  ،، يف عصرهم احلايل)العرب( هالعلم توازيها غرية على أهل

من قبل موجه خلطاب خطري هو اخلطاب اإلشهاري، وكشف ألياته هو كشف لغنب املتلقي العربي ) يقرون بذلك
  .إزاءه الساذج

أما ما تعلق بالدوافع املوضوعية الختيار املوضوع، فإن مبدأها يكمن يف النظر إىل احمليط الدراسي اجلزائري     
حظ هوة بني الدرس العربي نال، حيث )اللغة العربية وآداهبا(مثال، يف مستوياته املختلفة سيما اجلامعي املتخصص 

و عمليات إعادة النظر يف . دون جتديد أو تنقيح الثابتيف شكله والغربي للبالغة، واالعتماد على املوروث القديم 
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الرتاث البالغي جتسدت يف بعض املؤلفات واملقاالت خارج اال التعليمي،  لكنها اكتفت حبد التظري مل تتعده، 
  .وبعضها كان يف شكل ترمجات مل جتد هلا سبيال إىل الباحثني يف اال

، ةا باملفاهيم واإلجراءات التحليليمدعمة إياه ،اخلطاباتجممل على  اللسانياتنفتاح باإلضافة إىل ذلك فإن ا    
و يف ذات النقطة كان . ، هو اإلشهاراملةيدفع الباحثة إىل حماولة ولوج عامل خطاب مل يأخذ حقه من الدراسة الش

البالغة "ن خالل كتابه للبحث يف بالغة اخلطاب املكتوب، واإلشهاري خصوصا، م" مجيل عبد ايد"تشجيع 
إمكانية دمج اجلوانب احلجاجية اإلقناعية مع اجلوانب  افرأكرب دافع للمضي يف سبيل البحث، مستغلة تو" واالتصال

  ".عصر الدعاية والتحريض"بـ" بريملان"اجلمالية الشعرية يف حتليل اخلطابات احلديثة اليت ومسها 

توصل إىل اختيار الصورة ) خطاب الدعاية التجارية-بالغة اخلطاب املكتوب(على أن الثنائية العنوانية       
، ملا هلا من خصوصيات " الصورة اإلشهارية الثابتة"اإلشهارية كمحل للدراسة يف هذا البحث، وبتخصيص أكثر 

ومنه ال يذهب هذا . حمددة على حنو مقصودتكوينية ذات طبيعة فضائية جامدة، تؤهلها ألداء وظيفة تواصلية 
اإلشهارية (البحث مع الفكرة اليت تقول بأن حضارة الصورة ألغت حضارة الكتابة؛ بل يؤمن بأن الصورة نفسها 

شكل من أشكال الكتابة، فهي تعطي بعدا جديدا هلا عن طريق املظهر الكاليغرايف للحروف، فتمنحه ) حتديدا
كما أن النظر إىل الصورة . ولذلك فالصورة اإلشهارية متجد الكتابة تشكيليا ولسانيا ترميزية إقناعية،وظيفة 
صامتا بال ترمجة، إذ ال ميكن فهم ما تقوله  فيلمايتلقّاها كما لو كان يشاهد  املرء جيعل ) خالية من الكتابة(منفردة 

بديال عن الصوت الناطق أو املوسيقى اللغة مكتوبةً تأخذ على عاتقها عبء الداللة، وتشتغل  :الصورة، وعليه
فإن الصور اإلشهارية حمل الدراسة ستكون صور اإلشهارات  ،انطالقا من ذلك. التصورية للصورة املتحركة

املطبوعة يف الصحف واالت أو يف امللصقات، أو املعلّقة يف شكل الفتات دعائية أو حتى مطويات أو الصور 
  .لب التغليفعلى جوانب احلافالت العامة و ع
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اخلطابة يف الثقافة العربية املعاصرة، ويف اخلطاب اإلشهاري من خالل هذا البحث إىل دراسة  دفهن    
يشكل فرصة معرفية مثينة لتجاوز النقص  ،البحث يف اخلطاب اإلشهاري والصورة الثابتة حتديداألن بالتحديد، 

ذلك سيكون هذا البحث إحياء للحس ل ".عبد العايل بوطيب"التارخيي احلاصل يف ثقافتنا البصرية على رأي 
 يالتأويلي لدى القارىء العربي، ليتمكن من قراءة الرسالة البصرية اليت ليست وليدة مادة تضمينية أو حتمل معان

  .بعاد أنثروبولوجية وإيديولوجية واجتماعيةقارة، وإمنا هي ذات أ

و باألحرى املسامهة يف ما اصطلح عليه اخلطابة أبتغيه إضافة اجلديد للدرس البالغي املعاصر نأهم ما  و     
اجلديدة أو خطابة احلجاج، سيما أن الدراسات حول هذا النوع من اخلطابات تكاد تكون حمدودة، وكذلك، فإن 

اليت هتدف استمالة احلرف، الصورة، اللون، اجلوانب التشكيلية، : اخلاصة بـاملوظّفة احلجاجية  اإلحاطة بالتقنيات
ستبني لإلشهاريني أن اإلشهار ينبغي أن يكون مدروسا مستوفيا شروطا معينة وليس حمض تداخل املتلقي، 

  . للكتابات والصور

  :منهجان يتقاسم البحث     

يتعلق األمر باجلانب التنظريي لتقنيات الصورة اإلشهارية، فيكون هناك تدرج  الوصفي التحليلي، حينما: األول-
  .معريف معني لكل عنصر من فصول البحث ومباحثه

املنهج البالغي السيميائي، الذي ارتضته الباحثة للوقوف على الدالالت اخلفية أو املعاني الباطنة للصور : الثاني-
يف الصورة حيدد املعاني الثاوية خلف العالمات املنهج البالغي السيميائي  عمل نإاإلشهارية حمل النمذجة، حيث 

يصال املعاني وإبالغها، من إي الصورة إىل واأليقونية املكونة هلا، وحيدد حينئذ كيف تؤد ،اللسانية والتشكيلية
لسيميائية على حد مت استعارة مصطلحات البالغة  وا ومنه. خالل متظهرات هذه العالمات بصريا أو لسانيا
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على أن الصور اإلشهارية . سواء، يف حماولة سرب أغوار ما ترمي الصورة إليه يف املستويني التعييين والتضميين
املختارة كنماذج أغلبها من جمالت وجرائد عربية وجزائرية للكشف عن املد املعنوي ذي األصل الغربي الذي 

  .  تتحلى به، ومل يفلت منه أي مكان من العامل

  :على النحو التايل الرسالةسم و نق

للخطاب بتحديد مفهومه  امبحث ناصصخففيه حتديد املصطلحات األساس يف البحث،  يتم متهيد، ثم مقدمة    
اإلعالم، الدعاية، : اللثام عن مصطلحات نزيح ، من خاللهوعالقته بالنص، ثم آخر خلطاب الدعاية التجارية

خطاب الدعاية "، اخلطاب اإلشهاري، ذات اال املعريف الواحد كي يتبني املقصود من )اإلعالن(اإلشهار 
  .يف العنوان العام للبحث" التجارية

البالغة بتعريفه لغويا مصطلح : هامفهوم البالغة ومسريهتا، عرب أربعة مباحث، أولُعرض مت  الفصل األول يفو      
واملبحث الثاني متحور حول   Rhétorique . الغربيوذكر عناصر البالغة، وكذا تقديم نظريه  ،واصطالحيا

يليه املبحث الثالث متناوال . بالغة أم خطابة، تراءت من خالله وجهات النظر العديدة حول الفكرة: إشكالية
لوبية واخلطابية، وختم الفصل باملبحث الرابع الذي سعى للوصول إىل املنطقية واألس: االجتاهات احلديثة للبالغة

  ".مفهوم نسقي عام للبالغة"

احلجاج بِعده مدخال لبالغة اخلطاب اإلقناعي، فكان أن تركّز املبحث األول نتحدث عن  الفصل الثانييف  و    
على إبراز مفهوم احلجاج، لغة واصطالحا ويف البالغة العربية والغربية قدميهما و حديثهما، ليفسح اال للمبحث 

خلطاب اإلقناعي املوايل كي يتقصى ضوابط اخلطاب احلجاجي وخصائصه، يف حني عاجل املبحث الثالث بالغة ا
  . بالغوص يف كيفيات جتلياته
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: األول: تفرع إىل ثالثة مباحث" بالغة الصورة اإلشهارية الثابتة وخطوات حتليلها"عنوانه الفصل الثالث      
، أما الثاني فتمحور حول بالغة ...الرسالة اإلشهارية وكل ماله عالقة هبا من تعريف وأنواع وإعداد وشروط 

يف بالغة "   Roland Barthes روالن بارث"فبعد تعريفها مت التطرق إىل  منظور  الثابتة،  ريةالصورة اإلشها
ليختم الفصل باملبحث . وكذا كيفية أدائها للمعنى ومستويات قراءته ومن ثم تأويله ،الصورة وأوجه البالغة فيها

  .الثالث الذي يعدد آليات و خطوات حتليل الصورة اإلشهارية الثابتة

احلرف بني املضمون اللساني واملظهر التشكيلي، كمبحث : حول تقنيات احلرف، ليتفرع إىل الفصل الرابع وكان     
شعارا أو  و إمااللغة يف الصورة اإلشهارية تكون إما عنوانا  وانطالقا من أن. رات احلروفأول يكشف متظه

تناول النصوص اإلشهارية  املبحث الثالث  .لغوينصوص حتريرية، فإن املبحث الثاني خصص للعنوان والشعار ال
  .بتجلياهتا وخصائص لغتها

تقنيات : ، من خالل املبحث األولتحرى اجلوانب التشكيلية يف الصورة اإلشهارية الثابتةنت اخلامس فصلال يف و    
اخلطوط واألشكال  بذكر ا يف الصورة، والثاني يتعلّق بإبالغية ومن ثم توظيفاللون، تعريفا ومعان لدى األمم، 

خصائصهما الرمزية، على أن املبحث األخري من الفصل تناول تصميم  الصورة اإلشهارية على العموم عن طريق 
  .توحيد األسس البنائية واجلمالية

وكيفية توظيفها، يف يف بوتقة العوملة االسرتاجتيات اإليديولوجية للصور اإلشهارية  ندرس الفصل السادسيف     
رق إىل تقنية اجلسد متثيال وتصورا، متناولة باخلصوص طاإلنسان يف اإلشهار بالتحث أول، ثم أشكال حضور  مب

: والصور النمطية اليت ترسخت من خالل هذا االستغالل، لتنهي الفصل مببحث عنوانه أوجه استغالل جسد املرأة
ة فضاءات الصورة، واألجيال، ورموز أخرى، مع اإلشارة البالغة الرمزية يف الصورة اإلشهارية الثابتة تركّز على رمزي
  .إىل اسرتاتيجية التغييب كتقنية أخرية يف الصورة اإلشهارية
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  .إليه من نتائج نانهي البحث خبامتة تلخص جممل ما توصلنوبطبيعة احلال 

الذي البحث يف اإلشهار ك ،، سيما إذا تعلق األمر مبجال مفتوح على االجتهادصعوبات و قد واجهتين بعض    
ليس باألمر اهلين، فالولوج إليه يعترب مغامرة على حد تعبري أحد الباحثني، ألنه جمال واسع تتجاذبه جمموعة من 

نفسية، اجتماعية، ثقافية، حضارية، ولذلك فإن جمرد اجلمع للدراسات اليت دارت حوله : احلقول املعرفية املختلفة
شتات  مـإذن فالصعوبة األوىل تكمن يف كيفية ل. لك باستيعاب مفاهيمها والتطبيق عليهابا فيها صعوبة كبرية، فما

  .الدراسات حول اإلشهار ألخذ صورة متكاملة إىل حد ما، ومن ثم ترتيبها يف شكل مباحث معرفية منمذجة

تأويله يبقى قاصرا أمام ال الصورة حبد ذاهتا كيان ذو محولة داللية ال حد هلا، لذا فإن ما اجتهدت الباحثة ل    
خطاب "هنائية الداللة الصورية، وانطالقا منه فإن أسبقية الطرح يف العنوان العام للبحث من خالل حتديد اخلطاب 

  .خيفّف نوعا ما من العبء بقرن اإلشهار بالدعاية ذات الطابع اإليديولوجي بشكل آيل" الدعاية التجارية

إىل كل اإلمكانات التعبريية أو اآلليات توظفها الصورة لتبليغ ما تبلّغه، يستلزم النظر كما أن حصر التقنيات اليت     
اخلطابية لإلشهار، انطالقا من كونه خطابا خاصا ذا بناء حمكم، تتضافر فيه النظم اإلشارية اللسانية، والتشكيليلة 

  .صعوبة أخرى واأليقونية، وكل نوع من هذه النظم حيتاج دراسة مستفيضة تستوعبه، وهذه

األكرب على ممثلي املشاريع الثالثة املذكورة سلفا،  يالبحث األساسية، فلقد كان اعتماد مراجعأما فيما خيص     
  .سيما جملة عالمات وما جاد به الباحثون يف دفاهتا

يصل إىل والشكر كل الشكر لألستاذ املشرف حممد خان الذي كان له فضل التوجيه والرعاية هلذا العمل ل     
  .نأمل أن حيالفنا التوفيق، فإن مل يكن فحسيب أني بذلت اجلهد، وا من وراء القصدف. الصورة اليت عليها
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  اخلطاب: املبحث األول
لتباس؛ إذ يذكر أحد املهتمني باللغـة  إىل حد اال عند احملدثني أبعاداً داللية تصل أحياناً" خطاب " تأخذ كلمة      
وطبيعـي  ... العربـي املعاصـر   هو أكثر األلفاظ  تداوالً يف اخلطـاب " اخلطاب" نبالغ كثرياً إذا قلنا إن لفظ لن« أنه 

 بل إنه يكاد يف معظم األحوال ، ال. األقل ال يعود يعين شيئاً كثريا ً أن يلحق اللفظ العياء فيفقد كل داللة ، أو على

            1.»"مقال" يعين إال ما يدل عليه لفظ 
غـة العربيـة عـن    اللّقافـة الغربيـة قبـل انتقاهلمـا إىل     الثّ اخللط وااللتباس بني مفهومي النص واخلطاب حاصل يف و      

يف " اخلطـاب  "، علـى حـني يغلـب اسـتخدام    "الـنص "كان يغلب يف التقليد األوربي  اسـتخدام   رمجة ، وإنطريق التّ
حيـث مهـا اصـطالحان حموريـان ، وعلمـان       بيد أن التداخل بني الـنص واخلطـاب مـن    «. التقليد األجنلو أمريكي 

بنيـة   الـنص (و،  )نـص اخلطـاب   (و) خطاب النص(طيع عبارات مثل تست. األدبيات  لسانيان ، مما مل حيسم أمره يف
ــة  ــا...  )اخلطــاب النصــي  (، و  )األدب خطــاب نصــي   (، و  )خطابي ــداخل تســتطيع أن تؤكــّ  ؛وغريه د الت

مـا   فيد يف تبيـان يالتحديدات اللغوية واملفهومية للمصطلحني  تتبـع ولذا فإن  2. »واالشتباك بني هذين املصطلحني 
  .وحيدد أطر اشتغاهلمامنهما من خصائص  لكلّ
  :اخلطاب والنص -1
  :اخلطاب لغة واصطالحا-أ-1
  :اخلطاب لغة .1/أ-1 
  :يف القواميس العربية -
(...) األمر الذي تقع فيه املخاطبة والشأن واحلـال  : طب اخلَ... «: يف لسان العرب ] خطب[نقرأ مادة       

اخلطبـة اسـم   (...) مراجعة الكالم وقد خاطبه بالكالم خماطبة وخطابا، ومها يتخاطبـان  : واخلطابة واملخاطبة 

                                                        
  .بتصرف 79-78، ص 1996ضاء ، الطبعة األوىل ، يبني بني ، دار توبقال ، الدار الب ،عبدالسالم بنعبد العايل  1
نظر أيضاً اخللط بني النص واخلطاب يو .7، ص  2005اجلامعي ، القاهرة ، الطبعة األوىل،  للكتابالنص واخلطاب واالتصال ، األكادميية احلديثة  ، حممد العبد   2

  . كتاب نفسهالتعريفات اليت استعرضها اليف بعض 
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واخلطبـة مثـل الرسـالة الـيت هلـا أول      (...) الكـالم املنثـور املسـجع وحنـوه     (...) للكالم الذي يتكلم به اخلطيـب  
  1.» واملخاطبة مفاعلة من اخلطاب واملشاورة(...) ر وآخ
  لسان العرب، حيث يقول يف مادةخلص من مالحظة هامة تؤكد ما استُ "مقاييس اللغة"ويورد صاحب معجم     

. اخلطـاب كـالم يتبـادل بـني متخـاطبني      إن. 2 »الكالم بني اثنني أحدمها: اخلاء والطاء والباء أصالن «]: خطب[
  .م، فهو تفاعل بينهماثومن 
اخلطاب مرادفا للكالم، وجيعل له بداية وهناية دون أن يغفل خاصـية التفاعـل    )هـ 711ت " (ابن منظور" يعد    
وهـو يـتم بـني متخـاطبني أو أكثـر       فاخلطاب يف لسان العرب كالم عادي أو مزخرف، له أول وله آخـر،  ثمومن . فيه

جديـدا يف هـذا الصـدد؛ حيـث يعتـرب       "القاموس احمليط"وال يضيف ). بينهم(يف تفاعل بينهما ) يدخلون(يدخالن 
   3.الكالم  هو اآلخر اخلطاب مبثابة

ثم .4»الكالم حنو الغري لإلفهام توجيه «: اخلطاب حبسب أصل اللغة  فيعد )هـ1191ت ( " التهانوي " أما    
توجيه الكالم وبني فعل ز يف اخلطاب بني إنه ميي. 5 »الكالم املوجه حنو الغري لإلفهام «تطورت الكلمة لتدل على 

ذاته؛ أي بني حلظة إنتاج الذات للكالم املوجه لآلخر وبني حدث الكالم، مع الرتكيز يف املعنيني معا على  الكالم
هلما  -أو أكثر-ومنه فدور اخلطاب هو اإلفهام، وبدون وجود شريكني. ضرورة وجود طرف آخر حيتاج إىل الفهم

  .الرغبة يف التواصل فال وجود للخطاب

                                                        
  . 1195-1194، ص ]خطب[، مادة 14ج، ، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة )هـ 711ت (ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد  1
، منشورات حممد 1، معجم مقاييس اللغة،  وضع حواشيه إبراهيم مشس الدين، ج )هـ395ت ( أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القزويين الرازي ابن فارس  2

  . 368، ص 1999، 1على بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 
) خ ط ب(مادة .1998، 6الفريوزبادي جمد الدين حممد بن يعقوب ، القاموس احمليط، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة، ط  3

  .81، ص »خطبة أيضا، أو هي الكالم املنثور املسجع وحنوه: خطب اخلاطب على املنرب خطابة بالفتح وخطبة بالضم وذلك الكالم « : يقول
، مكتبة لبنان ناشرون، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق علي دحدوح، ابن القاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفيالتهانوي حممد بن علي  4 

  .749ص .1996ش، -، أ1، ج1ط.بريوت، لبنان

  .املصدر نفسه، ص نفسها  5
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. فيشري إىل ما أشارت إليه القواميس السابقة، السيما لسان العرب والقـاموس احملـيط   1 "ملعجم الوسيطا"أما     
(...) واخلطاب املفتوح خطـاب يوجـه إىل بعـض أويل األمـر عالنيـة       (...)مع بعض اإلضافات فاخلطاب الكالم 

. 2 واخلطيب املتحدث عن القوم(...)  املنثور خياطب به متكلم فصيح مجعا من الناس إلقناعهم واخلطبة الكالم
 فاخلطاب موجه إىل أشخاص حمـددين، كمـا أنـه يرمـي إىل    : إن هذا القاموس يضيف ثالثة أشياء أساسية جديدة 

  3.اإلقناع، وقد يكون كالم الشخص املتحدث نيابة عن أشخاص آخرين
املنطوقـة يف حالـة احملـاورة، املكتوبـة يف حالـة      (اقتصار مفهومه على اللغـة  " اخلطاب "اللغوي لـ ويظهر من املعنى     

   .ليتحقّق معناها" التواصل"هناك شرط وجود فعل ، وكأن  )املراسلة
 ،» توجيه الكالم حنو الغري لإلفهام« : املتداولة يف أصول الفقه ويراد به  من األلفاظ" اخلطاب"باإلضافة إىل أن     

  .دليل اخلطاب، وفحوى اخلطاب، ومعنى اخلطاب: كما ترتدد يف كتب أصول الفقه مصطلحات 
  :األجنبية  املعاجميف  -    
ــة  Discours مصــطلح ألســين حــديث يعــين يف الفرنســية   " اخلطــاب "      ــين Discourse، ويف اإلجنليزي ، وتع

   4 .، حماضرة ، خطاب ، خاطب ، حادث ، حاضر ، ألقى حماضرة، وحتدث إىلحديث
  :ومن أمهها ]. Discours[عدة دالالت للمدخل املعجمي  "روبري الصغري"يورد      

  .املوضوع الذي نتكلم فيه   - أ
  .خطبة شفوية أمام مجع من الناس -ب
  .كتابة أدبية تعاجل موضوعا بطريقة منهجية - ج
  ).الكالم(=التعبري اللفظي عن الفكر  -د

                                                        
  .243، ص ]خطب[مادة  ،2004، 4جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط  1

  .املصدر نفسه، ص نفسها  2
  :على موقع الة، الصفحة.2007، ماي 89عدد جملة ثقافية فكرية ، املغرب، نبيل موميد، حد اخلطاب بني النسقية والوظيفية، جملة فكر ونقد،   3
 http://www.aljabriabed.net/n89_06moumid.htm   

 .191، ص1972دار اجلليل، بريوت، ،قاموس الياس العصريالياس انطون الياس، 4  
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مجلة، متوالية من اجلمل املنطوقة، نص مكتوب، وذلك على (وقد يعين ملفوظا لغويا قابال للمالحظة . الكالم -هـ
  ).سانالنقيض من النسق ارد للّ

  1.قتهسيِأي جمموع أَ: عامل اخلطاب  - و
) أو التخاطب(فعل املخاطبة «: فهفيعر خاصية اإلقناع يف اخلطاب "الروس اجليب"يف حني يستدرك قاموس 

  2.» لة للغةإنه متوالية الكلمات املشكّ(...) قطعة شفوية هدفها اإلقناع (...) 
  : املوجز للغة اإلجنليزية، يعرف اخلطاب بأنه "أوكسفورد"ويف معجم 

  .ا من املقدمة حتى النتيجة الالحقةعملية الفهم اليت متر بن« -
  .االتصال عرب الكالم أو احملادثة، القدرة على املناقشة  -
  .سردي  -
  .تناول أو معاجلة مكتوبة، أو منطوقة ملوضوع طويل مثل حبث أو أطروحة أو موعظة أو ما أشبه ذلك  -
  .االتصال املألوف، احملادثة  -
  .أن يقوم خبطاب تعين أن يتحدث ويناقش مسألة ما  -
-  ل عن موضوع ماأن يتكلم أو يكتب بشكل مطو.  
  .أن يدخل يف نقاش منطوق أو مكتوب، أن خيرب، أن ينطق  -
-  ث مع، أن يناقش مسألة مع، أن خياطب شخصاً ماأن يتحد.  
-  املخاطب هو الذي يب هو الذي يفكرب، املخاطَخاط.  
فكري على التوايل منطقياً، عمليـة االنتقـال مـن حكـم آلخـر بتتـابع منطقـي، ملكـة         أو مقدرة التّعملية أو قدرة   -

 .3»التفكري

  
                                                        

   ,Le petit Robert, sous la direction de, 2001, p 735  Josette Rey Debove et Alain Rey            )         بتصرف(  1
2                                                                               P 113.    Larousse de poche, librairie Larousse, 1968, 

 The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles.p563                                               صرف بت  3
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  :اخلطاب اصطالحا .2-أ-1
     اخلطاب يف التعريف االصطالحي ، جتاذبته اجتاهات متعدت إىل اخللـط بـني مفهـوم    دة، وقع بعضها يف مزالق أد

منوعـة مـن    ثمـة ضـروب  ف   ".  F.de Saussure دي سوسـري  "مبفهـوم اخلطـاب كمصـطلح نقـدي، وبـني الكـالم      
الالت هلذا املصطلح حتى يف نطاق علوم اللغةالد.   

إن للخطاب معنيني منفصلني "   املصطلح السردي" يف كتابه  "Gerald J.Prince جريالد برنس"يقول  لذا      
رد ال موضوعه، األول هو املستوى التعبريي للرواية ال مستوى املضمون، أي عملية الس: يف إطار نظرية السرد

يستخدم اخلطاب و   Benvenisiteبنفنيست  و(  Storyوالثاني يتضمن التمييز بني اخلطاب والقصة 
histoire ستابز " يرىكما ،  ، ألن اخلطاب)يف كتابه بالفرنسيةStubbs M.  " حتليل اخلطاب" يف كتابه"، 

أو احلادثة   Stateالذي يوحي فيه لغوياً هبذه احلالة  Situation  فـيوحي بعالقة بني  حالة أو حادثة وبني املوق
Event  1 . فرقة بني اخلرب واإلخبار به، أو بني الواقعة واإلبالغعريف هنا يستند إىل التّن التّإأي ا مياثل عنها، مم
جمموعة كبرية « ل فيقول إن اخلطاب ميثّ "M.Foucault  فوكو"وأما  . enonceو  enonciationالفرق بني 

    2.»من األقوال أو العبارات  ويعين هبا مساحات لغوية حتكمها قواعد
املدارس واالجتاهات اليت د تعد ،صادف حتديدات خمتلفة وعديدةن" خطاب"سانيني ملصطلح ويف استعمال اللّ     

  3:يف ثالثة أصناف"  Chevron شفرن"، أمجلها واختالف مقارباهتم ىمتنح له معان اصطالحية تتماش
  الصورياألمنوذج :  

ل أوZ.Harris "  هاريس"يعد و ف من أكثر من مجلة، ز على اعتبار اخلطاب وحدة متالمحة تتألّالذي يركّ    
الصوري، وأول من استخدم مفهوم اخلطاب يف مقال علمي، حيث عده توليفا  األمنوذجمن اهتم باخلطاب يف إطار 

  .»متوالية خطية تضم أكثر من مجلة أولية « :4 من اجلمل، فهو يف تصوره
                                                        

  .                   2003عابد خزندار، الس األعلى للثقافة،  مجة، تر) معجم مصطلحات(املصطلح السردي  ،جريالد برنس: ينظر 1
  .81ص ، 1986، 1ط  ،الدار البيضاء ، حفريات املعرفة، ترمجة سامل يقوت، املركز الثقايف العربي ،ميشال فوكو  2
، 33، العدد املغرب. تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،ثقافية حمكمـة جملةربيعة العربي،  احلد بني النص واخلطاب، جملة عالمات،   3

  .35، ص 2010
4  Harris.Z. discourse analysis reprints,The Hague.Mouton ,1963, ,p7                                                              
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     هاريس" إن  "ع جمال البحث اللغوي بتجاوزه ملستوى اجلملة وبإدراجه ملستوى اخلطاب، حيث متثل قد وس
ل اليت تقود إىل تشخيص املتواليات اليت تشكّ ،ز عليه يف حتديد اخلصائص املميزة ملاهية اخلطاباإلشكال الذي ركّ

   1.واليات اعتباطيةتخطابا وعزهلا عن املتواليات اليت ليست إال م
  الوظيفياألمنوذج: 

من خالل ربطه بسياق استعماله، وبذلك يتجاوز األسـاس   على الوظيفة اليت يؤديها اخلطاب ز هذا النموذجركّ     
وهـذا التصـور   . دة يف سـياقات حمـددة  ، ليهتم بكيفية توظيف مناذج التكلم لتحقيق أغراض حمد)الصوري(البنيوي 

  2.»مكتوب يشكل وحدة تواصلية تامة/كل ملفوظ« : وعرف اخلطاب بكونه" أمحد املتوكل"هو الذي دافع عنه 

  لفظيالتاألمنوذج: 

    إن ـ     ر جيمع بـني اإلحلـاح الـوظيفي علـى االسـتعمال اللغـوي واإل      هذا التصوعة، حلـاح الصـوري علـى النمـاذج املوس
كاملشـاركني وزمـن ومكـان     ،فدراسة التلفظ تتضمن األخذ بعني االعتبار مجلة من العوامل املرتبطة باملقام التواصلي

  .  إجراء التلفظوعموما كل عنصر ميكن عده مالئما يف ،التلفظ
كمعطى حيدد اخلطاب، معتربة أن  ظزت املدرسة الفرنسية لتحليل اخلطاب على التلفيف هذا املنحى ركّ     

 شارودو"ه بتعبري إنّ. قابال للوصف ◌ً إديولوجية كال-اخلطاب هو نتاج لغوي يشكل مع شروط إنتاجه السوسيو

Charaudeau P.  "3 :» نتج خاصهبذا يتحدد اخلطاب . » ج خاصةايرتبط مبتكلم خاص وبظروف إنت م
هو جمال تلتقي  Benveniste بنفنيست"كما يشري -إلدراج النص يف سياقه، ذلك ألن جمال اخلطاب ابكونه نتاج

   4 .فيه الداللة باإلحالة، ومن ثم يتم ربط اخلطاب بالتلفظ وربط التلفظ بالسياق التواصلي
  
  

                                                        
  .35ربيعة العربي،  احلد بني النص واخلطاب، جملة عالمات، ص   1
  .21، ص 2001اب من اجلملة على النص، الرباط، بنية اخلط: أمحد املتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  2
3            Charaudeau.P,Henkel, Sandra Fotos. Lawrence. Erlbaum. 1988 :«La critique cinématographique   

faire voir et faire parler , la presse : produit ; production ; réception .call » Langage discours et 
sociétés. Paris .Didier érudition pp 47 - 70  

4                                                  p:130 Benveniste, Problèmes de linguistique générale.Gallimard,1966,  
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  :واصطالحاالنص لغة -بـ-1
  :النص لغة .1-بـ-1

احلديث رفعه، وناقتـه اسـتخرج أقصـى    ) نص( «: قوله ) نصص(مادة يف ) هـ 817ت ( "الفريوزآبادي"أورد      
جعـل بعضـه فـوق    : تاع ما عندها من السري، والشيء حركه، ومنه فالن ينص أنفه غضباً وهو نصاص األنف، وامل

شيء، والعروس أقعدها على املنصة بالكسر، وهي ما ترفع عليه فانتصت، استقصى مسألته عن ال :بعض، وفالناً
املتـاع،         : أظهره، والشواء ينص نصيصاً والشيء لَـة مـن نـصعلى النار، والقـدر غلـت، واملنصـة بـالفتح اجلَم تصو

ع، وإذا بلغ النساء والنص اإلسناد إىل الرئيس األكرب والرتقيات والتعيني على شيء ما، وسري نُص ونصيص جد رفي
أي بلغن الغاية اليت عقلن فيها، أو قدرن على احلقاق وهو اخلصـام أو حـوق فـيهن فقـال      :نص احلقاق فالعصبة أوىل

العصفورة : عددهم، والنصة: أي انتهى صغرهن، ونصيص القوم: كل من األولياء أنا أحق، أو استعارة حقاق اإلبل
لذي يقع على وجهها من مقدم رأسها، وحية نصناص أي كثرية احلركة ونصص بالضم اخلصلة من الشعر، أو الشعر ا

كه وقلقله والـبعري أثبتـت   حر: استقصى عليه وناقشه، وانتصب انقبض، وانتصب ارتفع، ونصنصه :غرميه، وناصه
  1.»ركبتيه يف األرض وحترك للنهوض

إذا بلـغ النسـاء   : يف حـديث علـي رضـي ا عنـه     «) ص.ص .ن (مـادة  ف) هـ 864ت ( رازي ال "لدى أما     
ويف حـديث أبـي بكـر رضـي ا عنـه حـني دخـل        . كهحر:الشيء ):نصنص(نص احلقاق  يعين منتهى بلوغ العقل و

  2.»هذا أوردني املوارد: عليه عمر رضي ا عنه وهو ينصنص لسانه، ويقول
وكل ما أَُظهِر . رفعه: ، نص احلديث ينصه نصاً الشيءك رفع «:)هـ 711ت ( منظور  عند ابن) النص ( و     

النص : )هـ 711ت (  وقال األزهري. أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور: ووضع على املنصة . فقد نُص
نصصـت الرجــل إذا استقصـيت مســألته عـن الشــيء، حــني    : أصـله منتــهى األشـياء، ومبلــغ أقصـاها، ومنــه قيــل    

                                                        
  .633-632ص ، ]نص[مادة الفريوزبادي جمد الدين حممد بن يعقوب ، القاموس احمليط،  1

 .382- 381، ص ]نص[، مادة 1999، 1، خمتار الصحاح، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، ط حممد بن أبي بكرالرازي 2 
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نـص القـرآن، ونـص    : ينصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره ومنه قول الفقهـاء : ويف حديث هرقلتستخرج كل ما عنده، 
  . 1»وانتص الشيء وانتصب إذا استوى واستقام ،أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من األحكام. السنة
األساسـية للـدال   داللـة املركزيـة   ومن استقراء الدالالت املتعددة الـواردة يف القـواميس العربيـة ميكـن القـول إن ال         

وال تزال . هي الظهور واالكتمال يف الغاية، وهي تؤكد جزءاً من املفهوم الذي أصبح متعارفاً عليه يف النص" نص "
  .هذه الداللة بارزة يف االستخدام اللغوي املعاصر

، وهـو لفـظ   )Texte ( ، وهـو بالفرنسـية،   ) Text( يف املعجم اإلجنليزي، فقد ورد لفـظ  ) نص(أما يف مادة      
، )Style of literary work( ، أو ) Tissue( ، والـيت تعـين   )Textus ( مـأخوذ عـن اليونانيـة، مـن اللفـظ      

  : ما ترمجته) Text) (نص(وقد ورد يف معنى لفظ . ، واليت ترتبط بآالت وأدوات النسج)Textile ( وترتبط بـ 
أصـال، الكتـاب أو املخطوطـة أو النسـخة الـيت      ) ملنقوشـة أو املطبوعـة أو ا ( اجلمل والكلمات نفسها املكتوبـة   « -

  .تضم هذا
  .البنية اليت تشكلها الكلمات وفق ترتيبها -
  .املعتمد) أو الرمسي( ، اجلزء الشكلي )حول موضوع ما( مضمون البحث  -
  . اجلمل والكلمات نفسها من اإلجنيل -
ار أخالقي أو كموضوع شرح أو موعظـة  قطعة قصرية من األناجيل، يستشهد هبا املرء كمصدر موثوق أو كشع -

  .أو حكمة أو بديهة أو مثل أو قول مأثور أو نصوص يستشهد هبا
  .راسيكتاب املقرر الديستخدمها املرء كاسم ل … …يف استعمال الحق   -
، إنتاج نسـيج حمبـوك، أي بنيـة طبيعيـة هلـا املظهـر أو التكـوين النسـجي، مـثال          ] احلبك [عملية أو فن النسج   -

  .ج العنكبوتنسي
-  لألشـياء غـري    …نة أو اخلصـائص الفيزيائيـة  تركيب أو بنية مادة أي شيء مع مراعاة عناصره التشكيلية املكو

  .عةبيعة أو اخلاصية النامجة عن الرتكيب الفكري، كنسج خواص متنواملادية، التكوين أو الطّ
                                                        

 .4442- 4441، ص )نص(، مادة 49ج ابن منظور، لسان العرب،  1



10 
 

  .متثيل البنية وحتوير دقيق للسطح: يف الفنون اجلميلة  -
 . 1»نصية فهي التمسك التام بالنص خاصة األناجيلأما ال   -

 
  :النص اصطالحا.2- بـ- 1

هائل من التعريفات اخلاصة، وكل تعريف منها يعكس وجهة النظر اخلاصة  كم يظهر" نطاق النص ولوجحني     
   2.مبعرفة وباملرجعيات الفكرية والرتاكمات املعرفية اليت ينطلق منها

   3.»ما تنقرئ فيه الكتابة، وتنكتب فيه القراءة « : فالنص هو -
  Langueجهاز عرب لساني يعيد توزيع نظام اللسان «إىل أن النص  ." J. Krisieva جوليا كريستيفا"وتذهب 

راميا بذلك إىل اإلخبار املباشر مع خمتلف أمناط امللفوظات السابقة  Paroleعن طريق ربطه بالكالم 
   4.»واملعاصرة

النص هو أيضا منتج لعملية  ألن  5."النص نسيجا  دفقد عRoland Barthes "  ثروالن بار" أما     
يف  -للكلمات واجلمل واملعاني اليت تعطينا " الكاتب /الناص "التشابك املستمر واالنسجام والتماسك اليت يقيمها 

. يف هذا التعريف -نصا كما يعطي العنكبوت شبكة من ذاته فالناص يعادل أو يوازي العنكبوت  -النهاية 
  ن النص إىل أ "حممد مفتاح"كما انتهى    6.ف النصواجلمل واملعاني اليت تؤلّوالشبكة توازي أو تعادل الكلمات 

 »7.» دةمدونة حدث كالمي ذي وظائف متعد  
  

                                                        
1         Merriam Webster INC, Webster’s Third New International Dictionary of the English Language 

unbraided. Publishers Spring field, Massachusetts, U.S.A. P 2365-2366. 
، 11عمان، العددبشري إبرير، النص األدبي وتعدد القراءات، جملة نزوى، جملة أدبية ثقافية فصلية تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن، سلطنة   2

  http://www.nizwa.com/articles.php?id=539:   ، يف موقع الة26-06-2009
  . 13، ص 1988، 49 -48رشيد بن حدو ، قراءة يف القراءة ، جملة الفكر العربي املعاصر، عدد  3
   . 19، ص  1989، 1ط  - سعيد يقطني ، انفتاح النص الروائي املركز الثقايف العربي 4 
  .35، ص  1990، 10جملة العرب والفكر العاملي، العدد روالن بارث ، لذة النص، ترمجة حممد الرفرايف وحممد خري بقاعي،   5
     http://www.nizwa.com/articles.php?id=539 الصفحة          بشري إبرير، النص األدبي وتعدد القراءات، الشبكة العاملية للمعلومات،  6
  .120، ص 1992، 3ي، بريوت،  طحممد مفتاح ، حتليل اخلطاب الشعري اسرتاتيجية التناص ، املركز الثقايف العرب  7
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  :بني اخلطاب والنص- جـ- 1
والنصوص  يف اللسانيات سيما لسانيات النص ومقاربات حتليل اخلطابات" خطاب"إىل استعمال كلمة  بالعودة     

، وعليه انقسم الباحثون إىل فئتني، اختذت كل منهما موقفا خاصا " نص"اخللط بينه وبني كلمة  يتضحاألدبية ، 
       :  اآلتيعلى النحو 
 مايز للخطابالنص م: 

من خالل االهتمام باخلطابات " النص"و" اخلطاب"ميزت املدرسة الفرنسية يف حتليل اخلطاب بني مصطلحي      
 .A. J رمياسغ"ويتجسد ذلك يف أعمال . السيمياء من ضمنهااملختلفة يف إطار النظرة التواصلية على العموم، و 

Greimas "ز بني النص واخلطاب انطالقا من صيغة التعبري، الذي مييه باعتباره لفظا، أي نتاجاد ماهيتَاليت حتد .
ة دومن مثة يصبح النص ما. كما حتدد ماهية اخلطاب باعتباره إجراء وتلفظا خيول للنص أن يتحول إىل خطاب

الذي يرى أن " K.Eimerl  مرلإ"ذكر يكما . د يف خطابه مضمون أو ملفوظ قابل ألن يتجسخاما، إنّ
البعدين ال تقف عند مستوى صيغة التعبري، ولكن تتجاوزها إىل االختالف يف أمناط االختالفات بني هذين 

1.لة يف كل من منطي التعبريالسياقات اللغوية واالجتماعية اليت تتأسس الداللة يف إطارها وأشكال املهارات املفع  

 :–كما يقول  –د اإلمجاع عليها نظرياً اليت انعق أهم الفروق األولية بني النص واخلطاب "حممد العبد" كما جيمل     
ينبغي للغة أن  تكون وحدة داللية ، يف حني أن اخلطاب ينبغي النظر إليه على أنه موقف يف أن النص بنية مرتابطة «

النص ، فاخلطاب ليس بنية بالضرورة ، ثم إن غلبة  حتاول العمل على مطابقته ؛ وعلى ذلك فإن اخلطاب أوسع من
ولكـن   . »واخلطاب على امللفوظ ليس حامساً ؛ فأحدمها يلتبس باآلخر على سبيل التوسـع  املكتوب ،النص على 

، يف والقصـر، حيـث إن اخلطـاب يتميـز بـالطول      يذكر حممد العبد فرقاً بني النص واخلطاب يعتمد على معيـار الطـول  
    2.حني أن النص قد يطول وقد يقصر

 ترادف النص واخلطاب: 

                                                        
  .41ربيعة العربي، احلد بني النص واخلطاب، جملة عالمات، ص   1
  .12النص واخلطاب واالتصال، ص  ، حممد العبد  2
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التعالقات الداخلية اليت حتدد املعاني  وكذا ،التواصلي اخلطاب بعالقته بالواقع أو الوضع السوسيولوجييرتبط      
على وجوب وصل وجود النص بوجود امللفوظ، إذ " F. Rastier راستيي"يؤكد « املتضمنة يف بنية النص، ومنه 

ه لكونه على أن السياق هو النص كلّ دال ميكن تصور أن يكون النص سابقا من حيث الوجود على امللفوظ ويؤكّ
1.»ن من مكوناته سواء تعلق األمر باملضمون أو التعبريحمددا له، فهو مكو       

السياق التواصـلي،   عددرج بوهذه النظرة جتعل النص يقرتب بل يتماهى مع مفهوم اخلطاب يف التصورات اليت تُ     
مـن الـنص، كمـا عـرب      التفريق بينهما، حبيث يصبح اخلطاب أحيانـا أعـم  ، ويصعب نيحبيث يصبح املفهومان تداولي

، وعليـه فلـيس املفهـوم هـو الفـارق بـل اـال الـذي         "سعيد يقطـني "، أو العكس على رأي "حممد مفتاح"عن ذلك 
ونـوع   ،منـط اخلطـاب  : مما أدى بـبعض البـاحثني إىل تقـديم مصـطلحات أخـرى حنـو       ،يستخدمان فيه أو نوع امللفوظ

  .جعلهم حيددون جمال النص يف جمال األدب واخلطاب يف جمال اللسانياتمما طاب، وهذا اخل
أن مفهومي النص واخلطاب أثارا جدال يف الدراسات اللغوية انطالقا من جتاوز االهتمام باجلملة إىل  واخلالصة     

النظـر إىل  ميكـن  لـذلك  ، صلي وبتجسـيده االهتمام باخلطاب، يف إطار التيارات التداولية اليت اهتمت باإلجراء التوا
كل ما  يعد املكتوبة يف خمتلف سياقاهتا التواصلية، حبيث/اخلطاب باعتباره كال متكامال يشمل امللفوظات املنطوقة

مهما كان نوعه ايؤدي إىل تواصل بشري خطاب.  
   
  :أنواع اخلطاب - 2

وثانيهما متلقي اخلطاب، وبني األول والثاني هناك رسالة أحدمها الباث : يقوم اخلطاب على اإليصال بني طرفني     
  .هدفها االستقرار يف ذهن املتلقي، وبطبيعة احلال خيتلف مضمون الرسالة من خطاب إىل آخر

بني سائر اخلطابات، فهناك اخلطاب األدبي الذي يتميز عن باقي اخلطابات يف نقاط كثرية، باعتباره   يقع التمييز     
لذاته تعامال مع الكتابة واللغة، ال يشبه يف عمقه  ه، من معدن آخر أفسحذلك أن منتج اخلطاب، مبدعنصا مغلقا؛ 

وداخل اخلطاب األدبي يظهر التعارض بني الشعر والنثر، وهو تعارض مليء  .التعامالت السائدة واملتعارف عليها
                                                        

  .42ربيعة العربي،  احلد بني النص واخلطاب، جملة عالمات، ص   1
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ومثة تعارض آخر داخل اخلطاب األدبي النثري . باإلثارات مثل كون الشعر حبث عن التشاكل بني التعبري واملضمون
وخالفا  ...التعارض بني اخلطاب األدبي الطويل واخلطاب األدبي القصري: مثل التعارض بني الرواية والقصة 

  .، التارخيي ، الفلسفي ، القانونيالعلمي  السياسي،: للخطاب األدبي تتموقع باقي اخلطابات األخرى، حنو
  :ميكن تنميط أنواع اخلطاب عموما على الشكل التايل  باإلضافة إىل ذلك    
هناك فروقات بني اللغتني املكتوبة والشفهية، من أن على  ).حسب القناة املستعملة(خطاب شفهي أو مكتوب * 

  .ناحية البنية ومن الناحية املقامية
  .خطاب مباشر أو غري مباشر* 
  .ظي وملفوظهاملسافة بني احملفل التلفّخطاب بضمري املتكلم أو خطاب بضمري الغائب حسب * 
  .تبعا للعالقة بني املتلفظ واملتلقي: خطاب تعليمي أو تسجيلي * 
  .خطاب صريح أو ضمين وفقا لطبيعة العالقة بني اخلطاب والواقع الدال عليه* 

اإلعالمي، لغة اجلسدري احلديث عن أنواع مغمورة من اخلطابات كاخلطاب البصري، اخلطاب را جيو مؤخ.....   

  
   :حتليل اخلطاب-3
ونظرا لكون . اخلطاب حتليل استعمال اللغة إال أن املعنى العام لتحليل ،1 لتحليل اخلطاب حتديدات متعددة    

هم الدارسني املعاصرين اهتموا بتحليل شتى أشكال اخلطابات، أصبح لزاما عليهم االستعانة بالعلوم اإلنسانية لتمد
النفسية، االجتماعية، األنثروبولوجية، التواصلية، : باآلليات اإلجرائية للدراسة، ومنه نشأت مقاربات التحليل

  .ألن لتحليل اخلطاب صلة بأجناس اخلطاب...ة، البالغيةالفلسفي

                                                        
، 2008رتمجة، دار سيناترا، تونس،ادر املهريي ومحادي صمود، بإشراف املركز الوطين للباتريك شارودو ودومنيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ترمجة عبد الق  1

  .47-43ص 
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يف ملتقى العلوم اإلنسانية، توجد حتليالت تغلب عليها  هو غاية يف عدم االستقرار لوجوده إن حتليل اخلطاب «     
الصبغة االجتماعية، وأخرى تغلب عليها الصبغة اللسانية، وثالثة تغلب عليها الصبغة النفسانية، ويضاف إىل هذا 

   1.» التفريع ما بني التيارات من اختالفات
الكشف عن دالالته، تعتمد على تلك  إذن، فلكل نوع من اخلطابات إجراءات حتليلية خاصة، تُسهم يف    

  .املقاربات، وعلى كفاءة احمللل يف االتكال عليها واخلروج بنتائج ميكن أن يقال عنها مرضية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .45املرجع السابق، ص   1
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  .خطاب الدعاية التجارية :املبحث الثاني
فاق على مفهوم حمدد للخطاب واستخداماته مل مينع من اشتغال الباحثني بتحليل خمتلف اخلطابات إن عدم االتّ     

ا ـال التحليـل   بذلك موضوعات وجماالت متعددة، مـن بينـها اخلطـاب اإلعالمـي، الـذي يعتـرب تطـورا مهمـ         متناولني
رات لـها مـع التطـو   عـن تفاع  ور، فضـال وتـداوهلا وتأثريهـا علـى اجلمهـ     ،الكيفي للرسائل اإلعالمية وظـروف إنتاجهـا  

  . االجتماعية والثقافية والتقنية للبشرية
حتديـد   جتـد الباحثـة أنـه جيـدر هبـا     يف إطـاره اإلبسـتيمولوجي واملنـهجي     حمورة موضوع  هـذا البحـث   وبغية       

  .الدعاية، اإلعالن، اإلشهاراإلعالم، : وهي ،ل وااالت املعرفية املتقاربةصطالحات، بموقعه من جمموعة من اال
  :ماإلعال -1
   :لغـة واصطالحا  ماإلعال -أ-1
  :ةــلغ .1-أ-1

 الشيء ه، وعلمتأعلم يك نيهوأعلم فالن خرب يل استعلم : ويقال كأذنبت، :)أعلمت (و )أعلم( مصدر       

 ا قال املطلوب، الشيء أوصلتهم :أي .بالغا القوم بلغت :ويقال التبليغ، :مبعنى واإلعالم عرفته، : علما أعلمه

{ :تعاىل           { ]51: القصص.[ 

     وبثها املعلومات إشاعة :تعين وأوصل وأبلغَ وأعلم وتبليغـه  األمـر  حقيقة معرفة  :مبعنى اإلعالم وإن ها،وتعميم 

  1  .هوبثّ
   :اصطالحا /ب-1-1

 :التعريفات تعددت وااالت؛ ولذلك الثقافات الختالف نظراً املعاصر؛ الوقت يف اإلعالم مفهوم اتسع     

                                                        
، 1990حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني،  الصحاح، ،  إمساعيل بن محاد، و اجلوهري 3083-3082، ص 24ابن منظور، لسان العرب ،ج   1
  . 1991، 6مج
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 تساعدهم اليت احلقائق الثابتة و السليمة واملعلومات الصحيحة باألخبار الناس تزويد«  :بأنه" إمام إبراهيم "عرفه

 عن موضوعياً تعبرياً الرأي هذا يعرب حبيث  املشكالت من مشكلة أو الوقائع، من واقعة يف صائب رأي تكوين على
: بأنه لإلعالم تعريفه" Ottogerot  أتوجروت " العامل عن  "إمام إبراهيم" ونقل 1.»وميوله واجتاهاته اجلمهور عقلية

  2.»الوقت نفس يف واجتاهاهتا وميوهلا ولروحها اجلماهري لعقلية املوضوعي التعبري« 

 يف الرسالة ومرسل متلقي مبقتضاها يتفاعل اليت االتصال عملية من جانب«  :بأنه" سليمان كرم حممود "وعرفها
  3.»نمعي واقع أو د،جمر معنى أو  معينة اجتماعية مضامني

 بنية املعلومات مبوضوعية؛ نقل و االتصال حتقيق إىل اهلادفة الوسائل من جمموعة  :بأنه اإلعالم تعريف وميكن   

" Information"نفهم من هذا الرأي أن اإلعالم  «.الشخصية ومصاحله احتياجاته وتلبية والتوجيه، اإلخبار،
األخبار واملعلومات  ل يف نقل؛ فإذا كان اإلعالم يتمثّ"communication" التواصل صال أوخيتلف عن االتّ

 بارية إىل الوظيفة التفاعلية بنياإلخاملرسل إىل املرسل إليه، فإن االتصال يتجاوز الوظيفة النقلية  املختلفة من
  4. »املتخاطبني

  :اخلطاب اإلعالمي - بـ- 1
: هو جمموع األنشطة اإلعالمية التواصلية اجلماهريية « " :أمحد العاقد"إن اخلطاب اإلعالمي كما حدده      

إنه صناعة  5.»التقارير اإلخبارية االفتتاحيات، الربامج التلفزية، املواد اإلذاعية وغريها من اخلطابات النوعية 
  6.جتمع بني اللغة واملعلومة وحمتواها الثقايف واآلليات التقنية لتبليغها عرب الزمان واملكان

                                                        
  .14، ص 1985إبراهيم إمام، أصول اإلعالم اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة،   1
  .املرجع نفسه، ص نفسها  2
  .18، ص 1،1988حممود سليمان كرم، التخطيط اإلعالمي يف ضوء االسالم، دار الوفاء، املنصورة، مصر، ط  3
  . 90، ص 2009، السداسي الثاني 23طاب اإلعالمي، جملة اللغة العربية، الس األعلى للغة العربية، العدد بشري ابرير، استثمار علوم اللغة يف حتليل اخل  4
  .110، ص 2002، 1املغرب، ط ،أمحد العاقد، حتليل اخلطاب الصحايف من اللغة إىل السلطة، دار الثقافة، الدار البيضاء  5
  .35، ص2008ضرات امللتقى الدويل اخلامس السيمياء والنص األدبي، جامعة بسكرة، بشري إبرير، الصورة يف اخلطاب اإلعالمي، حما  6
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زت علـى أمهيـة الوسـيلة ودورهـا     بنظريـات االتصـال، الـيت ركـّ     مـرتبط كما أن احلديث عن اخلطـاب اإلعالمـي        
ذلك من تـأثري   بثت البحوث عن تطور وسائل االتصال بتطور التقنيات واالخرتاعات، وما أعقَر، ومن ثم حتداملؤثّ

وسـائل جديـدة يف االتصـاالت كالبـث اإلعالمـي       شامل لوسائل اإلعالم على اتمعات كافـة، مـن خـالل اسـتخدام    
ها، مما الذي جعل من املمكن تبادل املعلومات، بأشكاهلا املختلفة، املطبوعة واملرئية والصوتية، يف الكرة األرضية كلّ

خلق خطابا إعالميا أقل ما يقال عنه أنـه عـاملي، يعمـل علـى إحـداث تـأثريات معرفيـة أو سـلوكية أو وجدانيـة يف          
  . قياملتل

  :منهجيات حتليل اخلطاب اإلعالمي-جـ-1
     صبح تقليدا علميا معرتفا به ومتناميا، يكتسب كل يوم مفاهيم وأطـرا جديـدة ،   أحتليل اخلطاب اإلعالمي  إن

من خالل اعتماده على عدة علوم اجتماعية، يدمج بني املسامهات احلديثة يف جمال اللغويـات  واللغويـات التطبيقيـة    
األدبي، كما يزاوج بني التحليل اللغوي والسيميولوجي، ويستفيد من االجتاهات احلديثة يف التأويل، والتيارات والنقد 

  1.النقدية يف علم االجتماع واألنثروبولوجيا، والدراسات الثقافية، وعلم النفس االجتماعي
  
  :الدعاية-2
  :الدعاية لغة واصطالحا-أ-2
  :لغة.1-أ-2

ودعا (...)  ويف املعجم الوسيط دعا بالشيء دعواه ودعوة .2دعاية مبعنى الدعوة ] دعا[مادة  يف لسان العرب
    3.ه على اعتناقهحثّ: استعان به ورغب إليه، ويقال دعاه إىل الدين وإىل مذهب: فالنا

                                                        
. 119-97بشري إبرير، استثمار علوم اللغة يف حتليل اخلطاب اإلعالمي، جملة اللغة العربية، ص : يوجد تفصيل ملنهجيات حتليل اخلطاب اإلعالمي يف مقال   1

الدراسات املصرية منوذجا، الة العلمية لكلية اآلداب، جامعة املنيا، أبريل –خلطاب اإلعالمي يف الدراسات العربية حممد شومان، إشكاليات حتليل ا: وكذلك مقال
2004.  

  .1385ص ، ]دعا[مادة ، 16ابن منظور، لسان العرب، ج   2
  .286، ص ] دعا[، مادة 12املعجم الوسيط، ج   3
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فهـو مشـتق مـن اسـم قسـم تـابع للكنيسـة الكاثوليكيـة أسسـه           "La Propagande "وأما املصطلح األجنيب     
، ومهمة هذا القسم املركزي توجيه وتنسيق األنشطة التبشرية بني غري املسـيحيني،  1916سنة " جرجيوري"البابا 

    .1974بعد ذلك أدرج يف القاموس األكادميي سنة 
  :اصطالحا/ بـ-2-1

جمموعة من الطرق يتم استخدامها بواسطة جمموعة تبغي أن : بأهناالدعاية " J.Ellul  أيلول كجا"يعرف      
 ،نشطة أو سلبية يف أعماهلا على جمموعة كبرية من األفراد املتشاهبني من الناحية النفسية حتقق مشاركة إجيابية

   1.وذلك عن طريق مراوغات نفسية تتم يف نطاق تنظيمي
حماولة التأثري على الشخصيات والسيطرة على سلوك هي  «" Leonard Dob  ليونارد دوب" ويف تعريف

2.»هداف تعترب غري علمية ومشكوك يف قيمتهاأن لتحقيق االفراد يف جمتمع ما ويف وقت معي  

ويفسر الرموز  ،»فن االحتيال عن طريق الرموز« : بأهنا " Harold Laswell  هارولد السويل"ويلخصها     
اخلناجر بل الكلمات والصور واألغاني واالستعراضات واحليل األخرى املتعددة هي ليست القنابل وال « : قوله

   3.»الوسائل النمودجية للدعاية

والسيطرة على سلوكهم،  فراد واجلماهريحماولة التأثري على األ- أي الدعاية–ببساطة أهنا  القولوميكن      
  .صال املختلفةالتّألغراض وذلك يف جمتمع وزمان وهدف معني، من خالل وسائل ا

  :أنواع الدعاية وأساليبها-بـ-2
  4:تنقسم إىل األنواع التالية     

                                                        
  .12، ص 1988جيهان أمحد رشيت، الدعاية واإلعالن واستخدام الراديو يف احلرب النفسية، دار الفكر العربي،   1
  . 171، ص 1999صاحل خليل أبو اصبع، االتصال واالعالم يف اتمعات املعاصرة، أرام للنشر، االردن،   2
  .50-49، ص 1998وي، حممد ناصر جودت، الدعاية واالعالن والعالقات العامة، جمدال  3
  .40- 39، ص 2007، 1جنم عبد شهيب و نور الدين النادي، الدعاية واإلعالن يف السينما والتلفزيون، مكتبة اتمع العربي، عمان، األدرن، ط   4
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 الدعايــة البيضــاء :وهــي الدعايــة املكشــوفة، أو النالصــحف، (ين مــن أجــل هــدف معــني مثــل لَــشــاط الع
 ).اإلذاعة، التلفزيون

 السريةوهي الدعاية املستورة، وتقوم على نشاط املخابرات : الدعاية السوداء. 

 وهي الدعاية اليت تقوم على أساس عدم اخلوف على مصدرها، ولكنها ختفي من ورائها : الدعاية الرمادية
أملانيـا  (كانـت تبـث إرسـاهلا يف أوربـا الشـرقية       الـيت ) إذاعـة أوربـا احلـرة   (أهداف خاصة مثل حمطـة بـث   

ــة لالحتــاد الســوفيييت الســ     ــدول املوالي ــا، وغريهــا مــن ال ــة   ) ابقالشــرقية، روماني ــاط الدعاي مــن أجــل إحب
 .الشيوعية يف تلك البالد وحصرها يف مناطق حمددة

من جانب املضمون فنواع الثالثة تنسب إىل املصدر، يضاف إليها أقسام أخرى حسب معايري متعددة؛ وهذه األ    
ــة  : تنقســم إىل ــة، اجتماعيــة، ديني ــة سياســية، جتاري أمــا بالنســبة تكتيكيــة، اســرتاتيجية، : ووفقــا للهــدف. دعاي

دعايـة اإلثـارة املباشـرة، دعايـة اإلثـارة غـري       : ووفقـا لدرجـة املشـاركة   . داخليـة، خارجيـة  : نطلق اجلغرايف فهيملل
كامنـة،  : وبالنظر لدرجة وضـوح اهلـدف  . دعاية الكلمة، دعاية الفعل: ووفقا لطبيعة الرموز املستخدمة. املباشرة
: ومن ناحيـة العالقـة بـني نشـاط الدعايـة والدعايـة املضـادة       . نطقيةمنطقية، غري م: وفقا ألسلوب اإلقناع. ظاهرة

  .دعاية دفاعية، هجومية، انقسامية، دعاية الرتكيز
  :ليب متعددة تبعا ملوضوعها وأهدافها، تتمثل يفاخذ الدعاية لنفسها أستتّ     

  ى سلوك األفرادوهو ما يستعمله الشعراء واخلطباء للتأثري عل): النثر واخلطابة(األسلوب الديين. 

 وهو ما يستعمل يف احلروب كإذاعة خرب احتالل مدينة معينة: أسلوب الكذب واالختالق. 

 وخاصة األغاني الوطنية واحلماسية: أسلوب االناشيد واألغاني. 

 استخدام الكلمات البسيطة والرنانة من أجل التأثري على سلوك األفراد: أسلوب الشعارات. 

 هاريدة اليت تستخدم الدعاية يف أكثر من مرة حتى يتحقق اهلدف منمثل اجل: أسلوب التكرار.  

 أي عملية استغالل النكتة ذات الطابع السياسي أو االجتماعي: أسلوب النكتة. 
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 مثل مـا تسـتخدمه   (وهو اسلوب استعمال اآلخرين من أجل حتقيق هدف معني : أسلوب االستعطاف
 1).إسرائيل مع أمريكا

 

  :)اإلعالن(اإلشهار  -3
  :لغة واصطالحا )اإلعالن(اإلشهار  -أ-3
  :لغة .1-أ-3

وعـن  (...) ظهـور الشـيء يف شـنعة حتـى يشـهرها النـاس        «: مبعنـى ) شـهر (مـادة   " لسـان العـرب  "جاء يف     
  2.»والشهور العلماء والواحد شهر ويقال لفالن فضيلة أشهرها الناس(...) اجلوهري الشهرة وضوح األمر 

ااهرة، واإلعـالن يف  : نالعالعالن واملعالنة واإل] علن[يف مادة  34جاء يف املصدر نفسه اجلزء : اإلعالن لغة -
  3.األصل إظهار الشيء

غوي املتقارب بني اإلشهار واإلعالن يرفع اللبس عن ورودمها حتت مفاهيم اصطالحية واحدة؛ هذا املعنى اللّ     
تعــبريان يسـتخدمان يف احلــديث عـن اإلشــهار، علـى املســتوى املهــين    حيـث أنــه علـى مســتوى اللغـة العربيــة هنـاك     

مصر، (يف دول املشرق العربي " اإلعالن"، وعلى املستوى التعليمي األكادميي، حيث يستخدم مصطلح )املمارسة(
 كمفهـوم خـاص،   ...)تـونس، اجلزائـر  ( يف دول املغرب العربـي " اإلشهار"، يف حني يستخدم مصطلح ...)األردن

مفهــوم أمشــل مــن اإلشــهار؛ فــاإلعالن عــن اخلــدمات كاملناقصــات  الــذي يقصــد بــه " إعــالن"مصــطلح  ازي مــعبــالتو
محيـد  "فـه  عر إذ" إشـهارا "، أما اإلعالن عن السـلعة والرتغيـب يف اقتنائهـا يسـمى     "إعالنا"صفقات مثال يسمى وال

إلقبـال علـى كـل أنـواع اخلـدمات املمكنـة       لع أو اكل إعالن تكون أوىل غاياته أن يضمن شـراء السـ   «بأنه " احلمداني

                                                        
  .41املرجع السابق، ص   1
  .2351، ص ]شهر[، مادة 27ابن منظور، لسان العرب، ج  2
  .3086، ص]نعل[، مادة 34املصدر نفسه، ج   3
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جتدر ولذلك . داجما بينهما" إعالن إشهاري"، ومن الباحثني يف هذا اخلطاب من يطلق 1»املؤدى عنها مقابل نقدي
  ". اإلشهار" مصطلح  ه سيتم الركون يف هذا البحث إىلإىل أن اإلشارة

ــة        ــهار"يقابـــــل كلمـــ ــطلح الفرنســـــي" اإلشـــ ــزي" Publicité"املصـــ ، واألول "Advertisment" واإلجنليـــ
)Publicité ( مشتق منPublic  وهو يف الالتينيةPublicus     وكـان  1964ورد يف القـاموس األكـادميي سـنة ،

إىل أن أدمــج هنائيــا يف اللغــة بــني   ،األول يف القــانون ثــم شــاع يف القــرن التاســع عشــر يف امليــدان التجــاري   اســتعماله
1920-1930 ليميز املتخصصني يف اإلشهار، ثم توس ع املفهوم وحتـدد    صـة يف  بعـد أن ظهـرت دراسـات متخص

   2.هذا امليدان
  :اصطالحا .2-أ-3

     إن فمـن وجهـة النظـر     ؛تتماشـى مـع تلـك االبعـاد     ه تعريفاتـ فد األبعـاد والتطبيقـات، لـذا    موضوع اإلشهار متعد
النشر بالوسائل املختلفة للفت نظر اجلمهور إىل سلعة معينة أو إىل عمـل مـن   « : بأنه " أمحد زكي "فه صالية يعراالتّ

 3.»ه على العملاالعمال ومير مبراحل خمتلفة وهي جلب االنتباه وإثارة االهتمام، وخلق الرغبة وإقناع الفرد أو حثّ
 التأثري على املشرتي من خالل إجراءات وطـرق ووسـائل غـري     إىلعملية اتصال هتدف «  ومن بني التعريفات عذه

4.» ن عن شخصيته ويتم االتصال من خالل وسائل االتصال العامةشخصية يقوم هبا البائع، حيث يفصح املعل   
نشــاط يهــدف إىل التعريــف مباركــة « : أنــه "الروس"جــاء يف املوســوعة الفرنســية  وبــالنظر إىل موضــوع اإلشــهار   

و اسـتعمال خدمـة مـا واإلشـهار يبحـث عـن خلـق حاجـة لـدى          أجتارية معينة، وحث اجلمهور لشـراء سـلعة مـا،    
   5.» املستهلك

                                                        
، 18العدد  ، املغرب ،تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـةمحيد احلمداني، مدخل لدراسة اإلشهار، جملة عالمات،   1

  .75، ص 2002
2  Hasse Claude Raymonde,pratique de la publicité,2éme édition,paris 1973,p9                                                       
  

  .12، ص1أمحد زكي، معجم مصطلحات اإلعالم، دار الكتاب املصري، القاهرة، ط  3
  .17، ص 2006، 2أمحد شاكر العسكري و طاهر حمسن الغاليب، اإلعالن، دار وائل للنشر، عمان، األردن، ط  4
4  La Rousse, Grand dictionnaire, enyclopédique,Tome12, Imprimerie Jean Didier, paris, France, 1984,  p 8562.   
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خمتلف نواحي النشاط، اليت تؤدي « : مته مجعية التسويق األمريكيةهو الذي قد أهم تعريف  التسويقويف جمال     
الرسائل اإلعالنية املرئية أو املسموعة على اجلمهور، بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات، أو إىل نشر أو إذاعة 

    1.»من أجل سياقه إىل التقبل الطيب لألفكار أو أشخاص أو منشأة، معلن عنها
ز على خصائص اإلشهار األساسـية، وهـي أنـه وسـيلة اتصـال، و جهـد غـري        هذه التعريفات وغريها كثري تركّ     
صي إذ يستخدم املشهر وسائط خمتلفة كالتلفزيون واإلذاعة واالت والصحف، ويستلزم دفع أجر على ذلك، شخ

  .وال يقتصر على السلع فقط، بل يتعداها إىل ترويج األفكار واخلدمات، مع اإلفصاح عن مصدر اإلشهار
ساسـية  اإلشـهار أحـد األمنـاط التواصـلية األ    : لاقي، فجوانبه املختلفةيشمل  فب تعرييركتميكن  همن ذلك كلّ     

الثابتــة أو  ،عــرب الوســائط االعالميــة املســموعة أو املكتوبــة أواملرئيــة  -أو حتــى اخلــدمات-لرتويــج الســلع والبضــائع
) صــريح  غـري (أو بأســلوب غـري مباشـر   ) يتجـه فيــه املشـهر إىل الزبـون خبطـاب صـريح     (املتحركـة، بأسـلوب مباشـر   

  .راء ومن ثم اإلقناعهبدف االستمالة واإلغ
  2:تطور اإلشهار -بـ-3

 يف .فقـط  علـى النـداء   يعتمـد  كـان  عندما سنة، 3000 حبوايل امليالد قبل لعصور يعود جدا قديم اإلشهار إن     
 اخلاصـة  احملـدودة  التصـرفات  بعـض  إىل إضافة رئيسي بشكل احلاكمة السلطة تتبع وسيلة اإلشهار كان الوقت ذلك

 الكلمـات  بعـض  بواسـطة  واملنتجـات  البضـائع  بشـراء  املشـرتي  إقنـاع  طريـق  عـن  ،لبضاعتهم الرتويج جمال يف بالباعة

واخليـول  واألبقـار  األغنـام  جتارة يف كان كما لتمييزها سلعهم على توضع اليت والعالمات اإلشارات بعض أو قةاملنم، 
 .غريها عن ولتمييزها ومصدرها أصلها ملعرفة مميزة أوعالمة خاص وشم بوضع متيزت اليت

 القـرن  يف بعد فيما هاتطور اىلوت اليت التجارية للعالمة أصال سوى يكن مل اإلشهار أشكال من الشكل هذاّ  إن     

 علـى  أو جتارهتـا،  نـوع  على تدل خاصة شارة منها بالقرب تضع التجارية احملالت أصبحت عندما عشر، السادس

  .غريها عن السلعة هذه جودة على أو فيها، السلعة وجود
                                                        

  .35، ص2002امعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، منال طلعت حممود، مدخل إىل علم االتصال، املكتب اجل 1
  .بتصرف 107-104حممد ناصر جودت، الدعاية واالعالن والعالقات العامة، ص   2
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 شـكل  إىل طـوروه  الـذين  الرومـان  ثـم  ومـن  اإلغريق هم الصحيح مبضمونه اإلشهار عرف من أول نإ احلقيقة يف     

 بعـض  لوجـود  باإلضـافة  والفروسـيات،  األلعـاب  عـن  لإلعـالن  يستخدم كان الذي لإلشهار الرمسي كالسجل حتريري

 األحـداث  مجيـع  فيـه  سـجل ت تكان الذي األحبار كبار بسجل يسمى ما ظهر ثم ومن .التجار حمالت على الالفتات

 عن عبارة هو الذي الروماني عشراملٌ سجل ظهور وتالها العقود، وإبرام واهلزائم واالنتصارات واملعجزات الداخلية

 .والتأجري البيع إشهارات وكافة السلطة قرارات كل اجلمهور إىل تنقل رمسية جريدة

 التجارية وخاصة متعددة جماالت يف استعماهلا كان فقد ذلك، عن شأنا تقل مل الالفتات نفإ هذا إىل باإلضافة    

 اإلغريـق،  عند النبيذ إله على يوضع لباكوس نبات وهو اللبالب من بإكليل نتُزي اخلمور إنتاج أماكن كانت فمثال منها

 .العنب عنقود يعصر وهو اإلله هذا صورة توضع كانت كما

 السـادس  وحتـى  عشـر  والثالث الثاني القرن يف خاصة الوسطى العصور يف أما القدمية، العصور يف كان ما هذا    

 القـرن  يف أساسـيا  الحتـو  شـهد  اإلشـهار  نإ القـول  ميكن لكن . استخدامه سعواتّ التجاري اإلشهار تطور فقد عشر

 إىل التطـور  هـذا  ويعـود  تطـورا،  أكثـر  أخـرى  أشـكال  هحملـّ  وحـل  ،لإلشهار البدائي الفن اختفى حيث عشر السابع

أوربا يف االقتصادية الظروف على طرأت اليت التالتحو. 

 أول بـأن  العلـم  مـع  امللصـق، اإلشـهار   ظهـور  ورافقهـا  املتطور، بشكلها الطباعة وظهرت االخرتاعات التوت وبعدها

 السيدة غفران عن للمؤمنني فيه أعلن الذي رينيه مدينة رهبان جملس لصاحل 1483 عام باريس يف كان ملصق إشهار

 نشـر  علـى  األثـر  بـالغ  لـه  كـان  ذلـك  شـابه  ومـا  واملنشـورات  املطـابع  وظهـور  الصـناعي  التطـور  عموما، إن  .العذراء

 الكـبري  التطـور  نتيجـة  وارتقـى  تطـور  اإلشـهار  أن كما .واخلدمات البضائع ترويج يف فعالة وسيلة وجعلها اإلشهارات

 أحناء كافة عم حتى وأمريكا، أوربا أحناء وكافة وفرنسا إنكلرتا من كل يف حدث الذي واملواصالت االتصال لوسائل

  .احلاضر العصر يف عليه هو ما إىل ووصل املعمورة
  :يف العوامل اليت ساعدت على تطوير اإلشهار لذلك تُجمل     
o  ظهور الطباعة والكتابة بشكلها املتعارف عليه حاليا، وهذا رافقهد وسائل االتصال وطرقهتعد. 

o ازدياد معدل التصنيع وارتفاع حجم الطاقة اإلنتاجية للدول، وعليها إجياد طرق لتصريف منتجاهتا. 
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o         د كـبري مـن املسـتهلكني للتعريـف مبزايـا      دانتشار ظـاهرة األسـواق الكـبرية ممـا يسـتدعي توجيـه اإلشـهار لعـ
 .السلع

o     وابتكــار منتجـات جديــدة، واإلشـهار ســيعمل علـى التعريــف هبــا    التطـور التكنلــوجي الـذي مســح بتطـوير
 .وتروجيها

o           حتسـن الـدخل القــومي للـدول، ممــا يتـيح للفــرد الـتفكري يف اإلنفـاق أكثــر، فتعمـل الشــركات املتعـددة علــى
 .ملنتوجاهتا املتميزةاإلشهار 

o ختصصا قائما بذاته ه ساهم يف تطوير اإلشهار التطور التقين يف وسائل االتصال، مبا جيعلأكثر ما و. 

  :أنواع اإلشهار-جـ-3
 مغـاير  هـدف  حتقيـق  على ويساعد خمتلفة وظيفة نوع كل يؤدي إلشهار حيثا أنواع على فالتعر اآلن من املهم    

 : هاأمه يلي وفيما اإلشهار، وتصنيف تقسيم يف اعتمادها ميكن اليت املعايري وختتلف ،نواع األ من هغري ألهداف

 :التسويقية لوظائفه وفقا اإلشهار تقسيم .1-جـ-3

 :إىل وظائفه حسب اإلشهار تقسيم ميكن

  : التعليمي اإلشهار 1
 الـيت  اجلديدة البيعية باملغريات للتعريف وكذا للسوق، اجلديدة واخلدمات السلع تقديم يف اإلشهار هذا يستخدم    

   1.»لمالتع على اجلمهور قدرة مبدى يقرتن « النوع هذا أن املؤسسة تالحظ أن وجيب. قائمة لسلعة تضاف
 

  : اإلرشادي اإلشهار 2
 املعلومات وتوفري السلعة فيها تباع اليت األماكنإىل  املستهلكني إرشاد يف الصدد هذا يف اإلشهار وظيفة تكمن     
 خاصـة  النفقـات،  بأقـل « و وقـت  أقصر ويف جهد بأقل عنه املعلن الشيء على احلصول املستهلكني على رتيس اليت
  2. » املناسبة بالكميات السلعة توافر عدم حاالت يف

                                                        
   . 499 ص ، 1999 ،9 ط بغداد، املنصورة، لإلشهار، املتحدة ، والتطبيق األساسيات- الفعال التسويق احلميد، عبد أسعد طلعت  1
  .94 ص ،1998 مصر، القاهرة، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار االسرتاتيجيات، و املفاهيم- التسويق الصحن، فريد حممد  2
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  : التذكريي اإلشهار 3
 لـدى  ةيلاألصـ  النسـيان  عـادة  علـى  والتغلـب  هبـا  النـاس  تذكري منه والغرض اجلمهور، يعرفها مبوضوعات يتعلق     

 1»احلاجات تلك إلشباع املناسب الوقت جاء متى عنه «يعلن ما طريق عن حاجاهتم إشباع على وحلّثهم البشر،

  : اإلعالمي اإلشهار 4
 تقويـة  إىل يـؤدي  مبـا  املؤسسـات  أو واخلـدمات  السـلع  عـن  للجمهـور  بيانـات  بتقديم اإلشهار من النوع هذا ويعنى    

 ما تهأمثل ومن. عنده نَبتت خاطئة فكرة تصحيح أو اجلمهور، لدى معينة قناعة تكوين أو املنتج، وبني بينهم الصلة
 2 .»للبوتاغاز األمثل لالستخدام اجلمهور ترشيد يف البرتولية « الغازات مؤسسة به تقوم

  : التنافسي اإلشهار 5
 سـلعة  لتفضـيل  املسـتهلك  علـى  التـأثري  هبـدف  املنافسـة،  بالسـلعة  مقارنـة  السـلعة  خصائص إبراز إىل«  يهدف     

  3 .»املستهلك حلاجات ومالءمتها ومميزاهتا السلعة خصائص على الرتكيز ويتم املنافسني، سلع باقي عن املؤسسة

 :منه اهلدف حسب اإلشهار تقسيم  /ب-3-3

 أو معـني  سـلعي  مبفهـوم  مرتبطـة  أهدافـه  تكـون  قد ،حتقيقها إىل اإلشهار يسعى اليت األهداف من العديد هناك     
 :إىل منه اهلدف حسب اإلشهار وينقسم ككل، باملؤسسة أو للسلعة جتاري باسم

  : األويل اإلشهار 1
    منـتج  علـى  وزيادتـه  الطلـب  اسـتمالةُ  همنـ  األساسـي  اهلـدف  إن  التجاريــة العالمـات  عـن  النظـر  بصـرف  ،نمعـي 

 عامـة  بصـفة  الغازيـة  امليـاه  شـرب  علـى  الطلب استمالة حياول الذي اإلشهار فمثال املنتج، هبذا توجد اليت املختلفة
 بصـفة  الغازيـة  امليـاه  اسـتهالك  زيـادة  هـو  اإلشـهار  هـذا  مـن  فاهلـدف  أوليـا،  إشهارا يعد معينة بعالمة االهتمام دون
  : منها حمددة حاالت يف اإلشهار من النوع«  هذا يستخدم ما وعادة. عامة

 

                                                        
  .96 ص ،1981لبنان، -بريوت -اإلعالن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر راشد، عادل أمحد  1
  .500 ص ، والتطبيق األساسيات-  الفعال التسويق احلميد، عبد أسعد طلعت  2
  .95 -94 ص ، االسرتاتيجيات و املفاهيم- التسويق الصحن، فريد حممد  3
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 مباشرة، وغري حمدودة املنافسة تكون احلالة هذه مثل ففي مرة، ألول لألسواق ويقدم جديدا جاملنتَ يكون عندما- 
 .اجلديد املنتج هذا فوائد ملعرفة التعلم من نوع إىل حيتاج املستهلك أن كما

 .األسواق يف املبيعات من حصة أكرب على يسيطر الذي املنتج هو املؤسسات أحد منتج يكون عندما- 

 .1» كبرية بصورة منخفضا باملنتج اخلاصة للصناعة الكلي الطلب يكون عندما- 

  : االختياري اإلشهار 2
 هـذا  إىل وتوجيهـه  الطلـب  اسـتمالة  أجـل  مـن  معـني  جتـاري  اسم عن الرتويج إىل اإلشهار من النوع هذا ويهدف    

 استخدام ملفهوم األفراد قبول ضمان بعد وعالن هذا يستخدم ما وعادة للمنافسني، التجارية األمساء من بدال االسم،
 اخل…تعليميا أو تذكرييا أو تنافسيا االختياري اإلشهار يكون وقد األويل، اإلشهار يف قيتحقّ ما وهو ذاهتا السلعة

 2.»منها واهلدف السلعة  هبا متر اليت املرحلة حسب«

  : املؤسسات إشهار 3
 بتقـديم  تقـوم  الـيت  املؤسسـة  عـن  طيبـة  ذهنيـة  صـورة  وخلـق  الّرتويـج  إىل املؤسسات إشهار يهدف عامة بصفة     
 .معينة لصناعة اجليدة الشهرة بناء إىل أو واخلدمات، السلع على أويل طلب خلق إىل أو ،اخلدمات أو السلع بعض

 مـن  النـوع  هـذا  أمهية وتزداد للمؤسسة، واإلنتاجية االجتماعية املسؤوليات على اإلشهار هذا مثل زيركّ ما و غالبا
 عـن  اتمـع  أفـراد  لـدى  سيئة ذهنية صورة هناك أن أو«  أجنيب، سوق يف حديثة املؤسسة تكون عندما اإلشهار
  3. » املؤسسة إليها تنتمي اليت الصناعة

 :املستهدف اجلمهور حسب اإلشهار  /ـج-3-3

 إشـهارات  إىل املتلقـي،  جلهـة  طبقـا  ينقسـم  فهـو  اجلمهـور  إىل اإلشـهارية  رسالته إيصال إىل اإلشهار يهدف عندما    
  :، حيث4األعمال إشهارات اسميها عل يطلق ،حمددة جهة إىل توجه وإشهارات النهائي، املستهلك إىل موجهة

                                                        
 .196 - 195 ص ، 2002 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار اإلشهار، السيد، إمساعيل 1

  .96 ص ، االسرتاتيجيات و املفاهيم- التسويق الصحن، فريد حممد  2
  .200 - 199 ص اإلشهار ، السيد، إمساعيل  3
  .187 ص املرجع نفسه،  4
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  : النهائي للمستهلك املوجه اإلشهار 1
 أمـاكن  عـدة  يف يوجـد  املسـتهلك  أن ومبـا  عنـها،  املعلـن  اخلدمـة  أو السلعة يستخدم الذي هو النهائي املستهلك     
 :هي أنواع أربعة إىل اإلشهار ينقسم هلذا. 1الوطن أو املدينة أو احلي يف يكون فقد خمتلفة

 أو دةحمد مدينة وليس الدولة، ويغطي الوطن نطاق على يستخدم الذي هو العام اإلشهار: العام أو القومي اإلشهار 
 يكـون  الـذي  وهـو  الدولة، يف املستهلكني معظم على التأثري هو اإلشهارات من النوع هذا من واهلدف معينا، إقليما

 ذات اإلشـهارات  نشـر  وسـائل  النـوع  هلـذا  وتسـتخدم  كلـها،  الدولـة  نطاق على عتُوزّ خدمات أو منتجات موضوعه
 .والتلفزيون  واإلذاعة العامة األسبوعية واالت العامة اليومية اجلرائد مثل العام، األهلي التوزيع

 فيـه  األساسية والصفة حمددة، جغرافية بقعة يف تُوزع اليت واخلدمات بالسلع احمللي اإلشهار يتعلق: ياحمللّ اإلشهار 
 وسائل يف حملية مؤسسات تنشره اإلشهار وهذا نة،معي منطقة يف يقيمون املستهلكني من جمموعة على اقتصاره هي

 2.خاصة صحيفة يف أو احمللية، اإلذاعة أو والسينما، الطرق، لوحات مثل الوالية أو باحملافظة حملية إشهار

 خمتلفـة،  دول يف املسـتهلكني  إىل ويوجـه «  التصـدير  يف ويسـتخدم  دولـة  مـن  أكثر يغطي الذي هو: الدويل اإلشهار 
 3.»الدول هذه يف املختلفة اإلشهارات نشر وسائل على ويعتمد

 السلعة، ترويج هبدف تكلفته تتحملن مؤسسة، من أكثر فيه تشرتك عندما تعاونيا اإلشهار يعد: التعاوني اإلشهار 
 . السلعة عن اإلشهار يف التجزئة أو اجلملة تاجر مبشاركة املؤسسة قيام أو

  : األعمال إشهار 2
 زراعيـة  أو صناعية أكانت سواء حمددة، أعماال يزاولون ملستهلكني إشهاراهتم توجيه إىل املعلنني بعض يهدف     

  :هي أنواع مخسة إىل األعمال إشهار ينقسم لذا ،4 معينة مبهنة تتعلق أو جتارية أو سياحية أو

                                                        
  .97 ص ، االسرتاتيجيات و املفاهيم- التسويق الصحن، فريد حممد  1
  .103 ص ، 1995 لبنان، بريوت، اجلامعية، الدار اإلشهار، هندسة يف حماضرات السالم، عبد قحف أبو  2
 القاهرة، اإلسكندرية، للنشر، طيبة مؤسسة ، الدولية حورس مؤسسة والتطبيق، النظرية العمليات اإلسرتاتيجيات، املفاهيم،- الرتويج علفة، أبو أمني الدين عصام  3

   .69 ص ،)د ت( مصر،
   .191ص  اإلعالن، راشد، عادل أمحد  4
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 واملهندسني األطباء مثل املهنيني األفراد إىل إشهارية رسالة توجيه إىل اإلشهار من النوع هذا يهدف: املهين اإلشهار
 جودهتـا  وثبتـت  اسـتخدموها  الـيت «   السـلع  بعـض  بشـراء  يوصون أو للعمالء معينة سلعة بوصف إقناعهم هبدف
 1. »عندهم

 إىل أخـرى  مـرة  بيعهـا  إعـادة  بغـرض  الوسـطاء  إىل تبـاع  اليت واخلدمات بالسلع يتعلق الذي وهو: التجاري اإلشهار 
 املنتجـة  السـلع  عـن  املعلومـات  تـوفري  على اإلشهار من النوع هذا ويركز. الصناعيني املشرتين ال النهائيني املستهلكني
 2.»املؤسسة سلع يف التعامل على الوسطاء شجيعت«  بغرض منها املتوافرة والكميات وأسعارها

 عامـة،  بصـفة  واملنـتجني  املؤسسـات  مـن  الصـناعيني  املشـرتين  إىل اإلشـهار  هـذا  يوجـه  حيث: الصناعي اإلشهار 
 .واإلداريـة  البيعيـة  عمليـاهتم  يف أو اإلنتـاج  ألغـراض  السـتخدامها  آخـرين  ملنتجني تباع اليت الصناعية بالسلع ويتعلق

 الـيت  اإلشـهارات  ذلك ومثال الكتالوجات بعض يضم حيث املنتجات من النوع هذا بالربيد اإلشهارذلك  ويناسب
 يف الستخدامها السيارات إطارات أو النسيج مصانع يف الستخدامها الغزل خيوط عن الصناعي املشرتي إىل توجه

 3.السيارات تصنيع

 مـن  املتـوافرة  واخلـدمات  السلع عن للمزارعني معلومات تقديم إىل اإلشهار من النوع هذا يهدف: الزراعي اإلشهار 
 إرشـادات  الزراعـي  اإلشـهار  ويقـدم  السـلعة،  هـذه  اسـتخدام  وراء مـن  حتقيقهـا  ميكن اليت املزايا على الرتكيز خالل

 4.سنوية أو مومسية كانت سواء املزروعات، تصيب اليت األمراض مكافحة يف تفيد وقائية،

 إبـراز  عـرب  السـياح  مـن  ممكـن  عـدد  أكـرب  لـدى  السـياحي  البلـد  لزيـارة  الرغبة توليد يعمل على: السياحي اإلشهار 
 فهو. السياحة لدى الزيارة دوافع على الرتكيز مع املناسب، الوقت يف املناسب باألسلوب السياحية، البلد مقومات
  .ووسائل الراحة والتنقل سهيالتكالت املغريات وإبراز السياحية، للمناطق الواقعية الصورة إيضاح إىل يهدف

                                                        

  . 120ص  ، 1993 لبنان، بريوت، اجلامعية، الدار اإلشهار، العارف، نادية 1 
  .98 ص ، االسرتاتيجيات و املفاهيم- التسويق الصحن، فريد حممد  2
 وخصائصها املؤسسة تنتجها اليت السلعة أنواع على حتتوي كتيبات هي: الكتالوجات.  
  .97 ص ، االسرتاتيجيات و املفاهيم- التسويق الصحن، فريد حممد  3
  .120 ص اإلشهار ، نادية العارف ،  4
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 : املستخدمة الوسيلة حسب اإلشهار .4-جـ-3

 املسـموعة  الوسـائل  وإشـهارات  املقـروءة  الوسـائل  إشـهارات  إىل املستخدمة الوسيلة نوع حسب اإلشهار ينقسم    
 1.املسموعة املرئية الوسائل وإشهارات

 :يف تنشر اليت تلك هي: املقروءة الوسائل إشهارات  1

 .والكتيبات الكتالوجات. االت. بالربيد ترسل اليت اإلشهارات. وامللصقات الالفتات. الصحف 

 :يف وتتمثل: املسموعة الوسائل إشهارات  2

 .الصوت مكربات تستخدم اليت العربات باستخدام إشهارات. الراديو إشهارات 

 :يف وتتمثل: واملرئية املسموعة الوسائل إشهارات  3

   .االنرتنت شبكة إشهارات. السينما إشهارات. الفيديو إشهارات. التلفزيون إشهارات 
  :حسب األثر املطلوب .5-جـ-3

 اإلشهار ذو األثر املباشر: 

ويهدف هذا النوع إىل إثارة املستهلك حنو شـراء السـلعة يف أسـرع وقـت ممكـن، وخيـص هـذا النـوع السـلع ذات              
  ).املثلجات مثال يف فصل الصيف(االستهالك املومسي 

 اإلشهار ذو األثر غري املباشر:  
اإلعالنـات الـيت تـروج    : ويهدف إىل التأثري على املستهلك، على مدى فرتة طويلة نسبيا، ومن األمثلة علـى ذلـك      

للســلع بصــفة مســتمرة حتــى تظــل عالقــة بأذهــان املســتهلكني، وتلــك الــيت تــبني مزايــا ســلعة معينــة حتــى إذا شــعر   
بتفضيل حنو السلعة املعلن عنها، كإشهار خـدمات   فانه يشعر ,املستهلك باحلاجة إىل شراء هذا النوع من املنتجات

  2 .االتصاالت واهلواتف النقالة
 

                                                        
  .72ص  ، والتطبيق النظرية العمليات اإلسرتاتيجيات، املفاهيم،- الرتويج علفة، أبو أمني الدين عصام  1
  .203، ص 2000مدخل اسرتاتيجي، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان األردن،  –أمحد شاكر العسكري، التسويق   2
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  :وسائله-د-3
وســائل اإلشــهار هــي الوســائط اإلعالميــة الــيت ميــرر عربهــا خطاباتــه إىل املــتلقني، وقــد ورد ذكرهــا يف الفقــرة       

  .أنواع اإلشهار حسب الوسائل اليت أورِدت فيهاالسابقة، 
  :ووظائفهأهدافه -هـ-3

فوا بطريقـة أكثـر   حتى يتصـر  ، ميولَهم واجتاهاتهم،إن اإلشهار كوسيلة يستخدم لتغيري سلوك املستهلكني احملتملني    
 ،شـهار املناسـب  مـن خـالل اسـتخدام اإل    ،ن يغـري املسـتهلكني لشـراء سـلعة    أر حيـاول  أي أن املشـهِ . قبوال للسلعة

  :وظائف أساسيةمن خالل ثالثة  وبالتايل توفري اإلقناع
  .توفري املعلومات -
 .العمل على تغيري الرغبات -

 .تغيري تفضيل املستهلك للماركات العاملية -

  :اجتماعية وأخرى اقتصادية إىل أن له أمهية  ، فينبغي اإلشارةألمهيته وآثاره وبالنسبة      
  :آثاره على يف تتمثل  :االقتصاديةاآلثار / 1

 :                                   الطلـــب -

      مـن   شـرتين للسـلعة وتوسـيع سـوق توزيعهـا     امل على السلعة مرنا ، حيـث أن زيـادة عـدد    جيعل اإلشهار الطلب
  .خالل أساليب عدة منها البيع بأسعار منخفضة

  .للكثري من السلع واخلدماتللطلب إىل االرتفاع وذلك بالنسبة  يساعد اإلشهار على زيادة سرعة امليل العام     
  :                                                           تكـاليف اإلنتـاج   -

وهـذا مـا يـؤدي إىل ختفـيض تكـاليف اإلنتـاج        يساعد اإلشهار يف بعض الصناعات على حتقيـق اإلنتـاج الكـبري        
  .الصغريةوال فرق يف هذا بني املؤسسات الكبرية أو .بصفة عامة
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  :                                          وأنواعهــاالســلعة  جــودة -

يـؤدي إىل ظهـور سـلع    ممـا   ،املنافسـة  مزاياهـا املغريـة، فتحتـد   حتسني جـودة السـلع و   ينبين على القيام باإلشهار      
     . جديدة يف السوق

  :االستثمار و الدخل القومي -
ى إىل حاجات اتمع فأصبحت كماليات األمس ضروريات اليـوم ، وهـذا مـا أد    تنشيطساعد اإلشهار على     

  .القومي ستثمار وبالتايل زيادة الدخلااليف اتمع االقتصادي مبا نتج عنه زيادة يف امليل إىل  وجود حتسينات
                              :اآلثار االجتماعية /2

، فهو يتالءم مع ظروف حياة الناس ، وتقاليدهم وعاداهتم ، ومن  ر فيهاحمليط به كما يؤثّ يتأثر اإلشهار باتمع     
  :اتمع مايلي أهم آثار اإلشهار على

الناس ويزيد من ثقافتـهم ، فهـو يقـوم بإقنـاع النـاس       اإلشهار كقوة تعليمية يؤثر على أفكار: اإلشهار قوة تعليمية  -
مقنعة نة حبججبشراء سلع أو خدمات معي.   

أيضا كوسيلة لرتويج املبادئ واألفكار  يستخدم اإلشهار :والسياسيةاإلشهار كوسيلة لرتويج املبادئ االجتماعية  -
  .بالدمشهارات اليت حتث على التربع ذلك اإل وأمثلة ،ة واالجتماعية بني أفراد اتمعيالسياس

ر املستهلكني بالسلع واخلدمات اليت حيتاجوهنا، وبالتايل فهـو يـوفّ   فبواسطته يتم إعالم ؛األفراداإلشهار ييسر حياة  -
 . عليهم اجلهد والوقت

 أواخلـدمات املعلـن عنـها تنشـ     ر للسلعمن نتيجة االستغالل املتطو، فعديدةاإلشهار يغرس عند األفراد حاجات  -
ومـن األمثلـة علـى ذلـك تنظيـف األسـنان        ،االسـتعمال  ما زاد تكرارعند األفراد عادات جديدة تزداد رسوخا كلّ

  1...بالغسول غسل الشعر واملعجون،بالفرشاة 
  
  

                                                        
  .22-20 صجنم عبد شهيب و نور الدين النادي، الدعاية واإلعالن يف السينما والتلفزيون،   1
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  :اخلطاب اإلشهاري-4
نوعا من أهم أنواع اخلطاب الرتباطه باحلياة اإلنسانية بشكل مباشر، فقد سيطر على ل اخلطاب اإلشهاري ميثّ     

الـيت تنـدرج ضـمن املمارسـة     « ويعـد مـن اخلطابـات    .اخلطاب االتصايل املعاصر عـرب الوسـائط اإلعالميـة املختلفـة    
 ث فضـاءات اليـومي، ويسـتهلك إىل جانـب اخلطابـات     السينمائي أو البصري، فهـو يؤثـّ   الثقافية كاخلطاب األدبي أو

يكتسي هذا اخلطاب طابعـا ثقافيـا    االجتماعي املرتبط بالدعاية التجارية،-عده االقتصاديفإىل جانب ب. األخرى
  1.» اته اللغوية واأليقونيةيتمثل يف مكون

متبـاينني ومتكـاملني يف اآلن    هنا، فإن احلديث عـن اخلطـاب اإلشـهاري يفـرض التمييـز بـني قطـبني أساسـيني         من    
يوجد خارج اخلطاب؛ والبعد اخلطابي بصفته نسـيجا تتشـابك    اقتصادي الذي-نفسه، ويتمثالن يف البعد السوسيو

العام الـذي متـارس    اقتصادي ميثل اإلطار-فاملسار السوسيو. تركيبية وداللية العالمات وفق قواعد فيه جمموعة من
اإلخبار عن خصائص ومميزات هـذا املنتـوج أو    يعطي اخلطاب اإلشهاري لنفسه كمهمة« و. داخله عملية اإلشهار

 2.»دئيةتبقى وظيفته املب" املوضوعية"هذه الوظيفة . القيام بفعل الشراء ذاك هبدف الدفع باملتلقي إىل

 :اقتصادي ثالثة عناصر-وتتحكم يف تكوين املسار السوسيو    

] وميثـل [اإلرسـالية اإلشـهارية،    ، يكـون املنتـوج عنـده مبثابـة نقطـة االنطـالق لصـياغة       Le publiciste اإلشهاري ـ
 .حمتمال فاعال إجرائيا] اإلرسالية[املتلقي إزاءها 

ل إىل فاعـل إجرائـي حقيقـي يف حالـة     يتحـو  ي احملتمـل الـذي  الفاعـل اإلجرائـ   :Le consommateur ــ املسـتهلك  
 .اإلعالن إقدامه على اقتناء املادة موضوع

 .هو موضوع التبادل بني املنتج واملستهلك Le produit ـ املنتوج

يستقبل  )…(أقوال، ومتلق  يفرتض وجود قائل ينجز جمموعة« املستوى الثاني، فهو مستوى اخلطاب الذي  أما    
 3.»جتعل منه قارئا ومؤوال هلذا اخلطاب ا خطابا له جمموعة من املكونات واخلصائص اليتأساس

                                                        
  .87، ص 85-84عدد ، شتغاله، جملة الفكر العربي املعاصر، مركز اإلمناء القومياخلطاب اإلشهاري مكوناته وآليات ا ،عبد ايد نوسي  1
2                                                   Jean Baudrillard : Le système des objets, Ed. Gallimard, 1968, p230.  
  .88ص ،جملة الفكر العربي املعاصرعبد ايد نوسي، اخلطاب اإلشهاري مكوناته وآليات اشتغاله ،   3
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     أما النسق ؛النسق اللساني، والنسق األيقوني البصري: نسقني دالليني أساسيني ن اخلطاب اإلشهاري منويتكو 

ويـربط بـني خمتلـف     قراءة حمـددة،   حنوه القارئ اللساني فتكمن أمهيته بالنسبة للنسق األيقوني، من حيث كونه يوج
 .األمر بصورة ثابتة قمقاطع النسق األيقوني، ال سيما عندما يتعلّ

نسيج اخلطاب اإلشـهاري،   هذين النسقني اللساني واأليقوني، تتمظهر جمموعة من اآلليات الفاعلة داخل وداخل    
ــيت تشــكل اســرتاتيجية أساســية مشــاهبة الســرتاتيجية   ــدى   احملــارب، ح وال ــة ل ــة النقدي يــث تتغيــى إفشــال الطاق

آليـات اإلقنـاع   " ومـن بـني اآلليـات وامليكانيزمـات املعتمـدة يف ذلـك      . اسـتمالته لفعـل الشـراء    املشاهد، عرب/املتلقي
ل العـام  والرمـوز والصـور الـيت جتـد مرجعيتـها يف املتخيـ       وبعض اآلليات األخرى الـيت تسـتند إىل العالمـات   " املنطقي
  1.للمجتمع

، اإلشهاريوإلقاء الضوء على اخلطاب " إلشهارا" "الدعاية" "اإلعالم:"بعد حتديد املصطلحات التواصلية     
  :جاء دور تبيان وجوه التباين واالتفاق بني هذه املصطلحات

  2: اإلشهار واإلعالم- 
االشهار نوع من اإلعالم فهو يؤدي وظيفة إعالمية مهما كان شكله وهدفه، إال أنه خيتلف عن اإلعالم يف كونه     

الغرض، : نشاطاً يهدف إىل حتقيق منفعة خاصة، ويفرق الدارسون بني االشهار واإلعالم يف أربعة أمور هي
  . واملضمون املعريف، واملضمون الفين، والتمويل

يسي من االشهار املنفعة اخلاصة بالدرجة األوىل، إذ يأمل ممول االشهار يف احلصول على الفائدة اليت فالغرض الرئ    
يرجوها من اشهاره سواء كان فرداً أو شخصاً اعتبارياً أو مؤسسة، أما اإلعالم فيختلف عن ذلك ألن غرضه يف 

  . األصل حتقيق ما يقدره من منفعة عامة

                                                        
   .90، ص املرجع السابق  1
الطرائق اجلديدة يف اإلعالن، املعهد العايل للتنمية اإلدارية، -هل حان وقت التغيري: ، بعنواناألستاذ عبد الفتاح عوض حلقة حبث بإشراف، الطالب زاهي رستم  2

  .12، ص2004-2003 قسم الدبلوم، جامعة دمشق، اجلمهورية العربية السورية،
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املعارف اليت حيتاج إليها مطالع االشهار، وليس فيه ـ أي االشهار ـ حرص على أن  م كلّثم إن االشهار ال يقد    
أما اإلعالم فغرضه واضح يف املصطلح املعبر عنه، واألصل فيه حمتواه . يكون حمتواه من مستوى فكري له قيمة ما

  .املعرفة، أي إنه يقدم رسالة املعريف، وهو يسعى إىل أن يقدم للمتلقي كل ما حيتاج إىل معرفته أو ما يفيده من 
     ؛ا األمر الثالث الذي خيتلف فيه االشهار عن اإلعالم فهو املضمون الفينأم رت تقنيات االشهار تطوراً فقد تطو

عظيماً، وتدخل الفن فيها تدخال واسعاً وعميقاً، وتقدم دراسات االشهار الكثري من الوقائع العلمية بشأن اللون 
قة اإلخراج واإلثارة، ويبقى أمر هذه اجلوانب غري ذي بال يف جماالت اإلعالم، والسيما أن اإلعالم والشكل وطري

  . جه إىل فكر املتلقي ومستوى ثقافتهيتّالذي 
 فـوراء االشـهار ممـول معـروف،     ،صـل بالتمويـل  األمر الرابع الذي يعد موضـع اخـتالف بـني االشـهار واإلعـالم يتّ      و    

أما اإلعالم فال توجهه أمور السلعة أو اخلدمـة، واملمـول فيـه ال يهـدف إىل الـربح      . سلعة أو خدمةيهدف إىل ترويج 
وغالباً ما يكون مؤسسة من مؤسسات الدولة أو من املؤسسات االجتماعية، أو مؤسسة خاصـة تسـتغل    ،املباشر

  . شهارات يف مضمارهإاإلعالم لتحقيق الربح من وراء ما تنشره من 
ي فقد يؤد ؛شهار واإلعالم ال ينفي القول إن بني الطرفني عدداً من النقاط املشرتكةهذا االختالف بني اإللكن       

كذلك فإن بعض . ل اإلعالم من جهة معروفة هلا صلة بالصناعة أو التجارةاالشهار أحياناً وظيفة اإلعالم، وقد ميو
عـالم والعكـس صـحيح، يضـاف إىل ذلـك أن االشـهار       أساليب اإلقناع املستخدمة يف االشـهار قـد تسـتخدم يف اإل   

يعتمد يف ظهوره ووصوله إىل اجلماهري على وسائل االتصال اليت تُعد عماد اإلعالم وأساسه مثـل الصـحف اليوميـة    
ووسائل اإلعالم الصوتية واملرئية، كما أن بعض وسائل اإلعالم ال تقوم وتستمر وتتطور إذا حـبس عنـها املـال الـذي     

ويظهر هنا أن اإلعالم أكثر مشوال مـن اإلشـهار، مـن حيـث اجلمهـور املسـتهدف وكـذا          .شهار أحد مواردهيعد اال
  ).الرسالة(مدى نقاء املادة اإلعالمية 

  :اإلشهار دعاية-
النشاط «  باألخرية يقصد حيثبل قد يعد أحد جتلّياهتا؛  الدعاية، عن مفهومه يف كثريا خيتلف ال شهاراإلّ  نإ    
 علـى  الدعايـة  ينصب موضـوع  وقد ذلك، عكس أو هبا يؤمن جلعله سواء اجلمهور، عقيدة يف التأثري إىل يؤدي الذي
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 أسـاليب  يسـتخدم  اشهار احلقيقة هي يف اليت التجارية بالدعاية تسمى احلالة هذه ويف مؤسسة، أو خدمة أو سلعة

 أجر عنهاال يدفع  الدعاية أن :أمرين طفيفني، أوهلماوقد ال خيتلفان إال يف   1.»التجارية أغراضه حتقيق يف الدعاية

وثانيهمادحمد ، :شخصية أن اإلشهارية، بقدر ما يظهر القائم بالدعاية الرسالة يف ظاهرة تكون ال ناملعل.   
      ا يزيد من تقارهبما أنحلقائق تستخدم كافة الوسائل املتوفرة، واملغالطات وتشويه ابعضها شهار اإلكالدعاية ومم

يف سبيل التأثري على أفكار واجتاهات اآلخرين، وال ترعى يف مضموهنا مصداقية يف نقل احلقائق لصاحل اجلهة 
 .ليست كلّ اإلشهارات تلجأ للمغالطة كما الدعايةإذ  ،هذه الناحية ال جيوز التعميمففي  لذا.املرسلة

  :اإلشهار والدعاية، وهيمات مشرتكة ينطلق منها ن هناك مسلّإ ومن ميكن القول     
دة عملية إبالغية تسـتخدم تقنيـات ووسـائل واسـرتاتيجيات متعـد     « هلما املنطق التواصلي ذاته؛ فكالمها يعد   -

  2.»ثري يف تصرفات ومواقف املتلقيأومتكاملة من أجل اإلقناع والت
موعـة والفـرد املنعـزل داخــل    خياطبـان يف آن واحـد ا  « كالمهـا هدفـه اإلقنـاع، ظهـرا يف الوقـت نفسـه تقريبـا،         -

ــا يســـتغال ــة احلديثـــة اموعـــة، إهنمـ ــات اجلماهرييـ ــدأين خاصـــني باتمعـ ــع  : ن مبـ ــدأ التجميـ ــدأ التفريـــد، ومبـ مبـ
  .لبلوغ أهدافهما 3.»والتجنيس

إهنما جيعالن من املتلقي مادة من السهل تسخريها خلدمة مصاحل طرف ما، مـن خـالل حماولـة إضـفاء الشـرعية       -
  4."عقلنة الرغبة"ه وميوله أي لرغبات

كما أن كليهما يستقي معايريه مـن علـم الـنفس التجـرييب وعلـم الـنفس االجتمـاعي، لتكييـف رسـالته و إيصـاهلا            -
  .للجمهور

                                                        
  .16-15 ص، االسرتاتيجيات و املفاهيم-التسويقحممد فريد الصحن،   1
 2                   E.E Dennis , J.C. Merill, Media Debates, Issues in Mass Communication, Longman, 1996, p.116 .  
  
، 7عدد ،املغرب. تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـة، جملة عالمات، اخلطاب االشهاري والدعاية السياسية ،حممد الصاقي 3

  .71، ص 1997

 .72املرجع نفسه، ص  4
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وعلى هذا األساس ، فإن اخلطاب اإلشهاري ال يشكل، يف هناية املطاف، سوى دعاية إىل شـكل خـاص مـن         
إنـه حتقيـق الـذات والنشـوة واللـذة ومثـال الرجولـة أو األنوثـة         : سعادة ال تنتـهي عنـد حـد    أشكال للحياة؛ إنه عامل 

كل هذه العناصر مرتبطة بعملية الشراء واالقتناء، فهي الوسيلة الوحيـدة الـيت يسـتطيع    ... واجلمال والقوة واألناقة
اوز حمدوديتـه وطاقاتـه لريقـى    فهو قادر بفضل هذا علـى جتـ  . هبا الفرد حتقيق توازنه، وتساعده على حل مشاكله

إىل عامل جمر ويقـدم النظـام االسـتهالكي الشـرط الرئيسـي لكـل فعـل اجتمـاعي ،         . نيد عامل الكمال والسعادة الـدائم
ومبـا أن  . فاهلوية االجتماعية للفرد ال تتحدد بصفة هنائية وبوضوح تام إال داخل هذه العالقة التجارية االسـتهالكية 

فعل يدخل املستهلك إىل عامل السعادة اآلنية الدائمة، العجز عـن فعـل ذلـك    ... راجة أوثالجة اقتناء سيارة أو د
  1.هتميش وطرد له من هذا العامل املثايل، لتضمحل هويته االجتماعية وتندثر

      ل هــو نفســه إىل دعايــةإن اخلطــاب اإلشــهاري ال يشــرتك مــع الدعايــة يف بعــض خصائصــها الرئيســية بــل يتحــو 
  .ها اإليديولوجيا الرأمسالية ومنطقها االستهالكيإليديولوجية معينة، إنّ

  

       :خالصة
    أفكـار   يف، الـذي يعمـل علـى التـأثري     بأنه اخلطـاب اإلشـهاري   " خطاب الدعاية التجارية"حدد مفهوم يت ا سبقمم

والـذي يتخـذ آليـات     ،املتلقي وجعله يتصرف بطريقة تناسب وتتوافق مـع مصـاحل ومبـادىء اجلهـة املنتجـة لإلشـهار      
  .وتقنيات معينة لبلوغ غايته النهائية وهي اإلقناع

دراسـة لتقنيـات احلـرف واللـون والصـورة يف خطـاب       -بالغة اخلطـاب املكتـوب  " البحثوبالنظر إىل أن عنوان      
) املطبـوع  ( ، وهـو اخلطـاب اإلشـهاري املكتـوب    ةدراسـ الفإن الواجـب حيـتم علينـا حتديـد جمـال      " ة التجاريةالدعاي

املتجلي يف امللصقات والصحف واملطبوعات اإلشهارية بشكل عام، مبا فيها الالفتات اإلشهارية يف مداخل احملالت 
خطـاب مكتـوب كمحـدد    "لـيت رسـخت تسـمية    هـي ا " الطباعيـة "وفكـرة  . ، أي الصورة اإلشهارية الثابتةالتجارية

                                                        
  .73املرجع السابق، ص 1
  الدعاية التجارية: يف مكان سابق من البحث مت التطرق إىل أنه من بني أنواع الدعاية.  
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ــة، وليســت املســموعة أو املرئيــة، أو املســموعة      عنــوانيٍ للبحــث ، باإلضــافة إىل أن وســيلته هــي الوســائل املكتوب
  .املرئية
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  :مدخل
ينادي الكثري  منطية ثابتةمعرفة  إىل "Aristote  أرسطو"، يف عصور ما بعد يف سياقها الغربيانتقلت البالغة     

حصرها ضمن جمال التعليم، إضافة إىل ظهور اليقينية اليت تؤمن بالثابت ال باعتبار هذا املوت مربرا بفعل  ،مبوهتا
الذي يعد أساس البالغة باملتحول؛ أي ختضع  احلقائق إىل التجربة أو العقل وبالتايل تضيق فيها دائرة اخلالف 

األجناس اخلطابية اليت  الدميقراطي املتمثل يف: بشكليه) أثينا(اهنيار النظام األثيين  ودعم هذا املوت .احلجاجية
   .كانت مسرحا للمناقشات احلرة، و التعددية الوثنية، مبا كانت توفره من اخلالف وتعدد اآلراء أي احلجاج

ليبين على أنقاضها بالغة "  C.Perlman بريملان"ويف ضوء هذا الوضع القاتل للبالغة جاء مشروع     
الظروف اليت شهدهتا وساعدته  1.وتعيد بعثها من جديد) أرسطو(حجاجية جديدة تستمد قوهتا من املاضي 

اإليديولوجية اليت خلقت على مستوى اخلطاب السياسي أو التوجهات تغري الالبشرية يف القرن العشرين، مبا فيها 
  .ضرورة اللجوء إىل الدميقراطية

على  ةراجعت عن هذه الدعو، عادت من جديد وتالثقافة الغربية اليت أفرزت الدعوة إىل موت البالغة نإ    
، وهو تيار يدعو إىل االستفادة من إجراءات البالغة )البالغيون اجلدد(، أو )البالغة اجلديدة(يد ما يسمى 

  . وتطويرها على ضوء مستجدات النقد احلديث

من هذا املنطلق لزم تتبع البالغة مسرية تارخيية، وتدرجا مفاهيميا، قبل الولوج إىل اجلانب احلجاجي      
املرور على هذه البد من إزالة الضبابية االصطالحية اليت حتوط هذا العلم، من خالل اإلقناعي فيها، ألنه 

  .احلديثةشكلي البالغة العربية والغربية، القدمية واملسرية احلافلة يف 

  
                                                

خنبة من األكادمييني يشرف عليها  ،تعنى بالعلوم االنسانية علوم إنسانية، جملة إلكرتونية  دورية حمكمةنور الدين بوزناشة، احلجاج يف الدرس اللغوي الغربي، جملة  1
  .http://www.ulum.nl:  موقع الة. 2010، جانفي 44السنة السابعة، العدد  ،واملتخصصني العراقيني والعرب املقيمني يف املهجر

  الدعوة، بالنظر إىل الطابع املعياري الذي كبلها، وفكرة قداستها بتعلقها بالنص القرآني، اليت مل تدع أحدا يتجرأ على حماولة البالغة العربية كذلك تعرضت هلذه
  .التغيري فيها
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  ةــالبالغ: املبحث األول
ويف اجلانب " بالغة"سجل البحث البالغي توارد مصطلحني يعربان عن علم البالغة، مها يف اجلانب العربي     

، مع وجود عناصر جتمعهما وأخرى تفرقهما، بالنظر إىل اخلصوصية املعرفية واحلضارية " Rhétorique"الغربي 
املصطلحني، مع احتمال النقل املفاهيمي بفعل التجاور الثقايف أو الرتمجة كالل.  

  :البالغة - 1
  :لغـة- أ- 1

والرجل البليغ هو من كان . البالغة عند أهل اللغة هي حسن الكالم مع فصاحته وأدائه لغاية املعنى املراد    
مما يريد التعبري عنه وتوصيله ملن يريد إبالغه ما  ي اليت يف نفسه،نفصيحا حسن الكالم يبلغ بعبارة لسانه غاية املعا

  .يف نفسه
 1.وأصل مادة الكلمة يف اللغة تدور حول وصول الشيء إىل غايته وهنايته، أو إيصال الشيء إىل غايته وهنايته    
  .ذاته التواصل مفهوم تقتضي إهنا واإلبالغ، بل االتصال مفهوم عن ال ختتلف الداللة هبذه وهي
وبلغتها  إليها،  انتهيت إذا :الغايةَ بلغت قوهلم من البالغة« أن )هـ 395ت (" هالل العسكري أبو" ذكر دفق     
 بلغة البلغة ومسيت فيفهمه،  السامع إىل قلب املعنى تنهي ، ألهنا بالغة البالغة فسميت ... منتهاه، :الشيء .غريي

 أيضا والبالغ .اآلخرة إىل تؤديك الدنيا بالغ، ألهنا :ويقال أيضا،  البالغ ما فوقها، وهي إىل بك فتنتهي هبا تتبلّغ ألنك

{  :تعاىل قوله يف التبليغ،    {] 2.  »تبليغ: أي  ]52  :إبراهيم   
  :طالحاـاص- بـ- 1

 املعنى إليها حييل اليت العامة الدالالت هذه خيتلف عن العربية، ال علماء عند االصطالحي مفهومها يف ورد ما    

فالبالغة فى أوضح صورها وأدق  املتخاطبني،  نفوس إىل واالنتهاء الوصول معناه البلوغ الذي يف وتتحدد اللغوي،

                                                
 .346-345، ص 5ابن منظور ، لسان العرب، ج  1

، دار 1952، 1علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، ط: يقحتق  أبو هالل العسكري احلسن بن عبد ا بن سهل ، كتاب الصناعتني الكتابة والشعر،  2
  .6ص .إحياء الكتب العربية، مصر
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يعد من أوائل البالغيني الذين تناولوا هذا اللفظ حتديداً ملفهومه  الذي "العسكري أبو هالل" ذكر معانيها كما
 صورة مع نفسك، يف كتمكنه نفسه يف  السامع، فتمكنه قلب املعنى به تبلغ ما كل « :أهنا تعنى وتعريفاً ملعناه

إصابة املعنى وإدراك « :أهنا " املوازنة "صاحب) هـ 631ت (  "اآلمدى"وأيده  1  »حسن ومعرض مقبولة
نقصاناً يقف تبلغ اهلذر الزائد على قدر احلاجة، وال تنقص  ف، الالغرض بألفاظ سهلة عذبة، سليمة من التكلّ

هباء الكالم،  هذا معنى لطيف، أو حكمة غريبة، أو أدب حسن فذاك زائد يف فق معفإذا اتّ...دون الغاية
  2.» ا سواهفقد قام الكالم بنفسه واستغنى عم ن مل يتفقإو

به،  قتضى حال من خياطبوالبالغة تكون وصفا للكالم ووصفا للمتكلم؛ فبالغة الكالم هي مطابقة الكالم مل    
  .مع فصاحة مفرداته ومجله

  : فيشرتط يف الكالم البليغ شرطان
- املفردات واجلمل أن يكون فصيح. 

 .ا ملقتضى حال املٌخاطَبأن يكون مطابقً -

بني خمتلفة، وكانت كل حالة منها حتتاج طريقة من الكالم تالئمها، كانت البالغة يف ا كانت أحوال املخاطَوملّ    
  .الطريقة األكثر مالءمة حلالة املخاطَب به، لبلوغ الكالم من نفسه مبلغ التأثري األمثل املرجو الكالم تستدعي انتقاء

واألحوال اليت تستدعي اختالفا يف طرائق الكالم وأساليبه كثرية ال تكاد حتصى؛ فمنها ما يستدعي اإلجياز،      
منها ما يفرض التقييد أو احلذف أو الفصل أو ومنها ما يستدعي اإلطناب، أو اخلطاب املباشر، أو غري املباشر، و

لطان غري خطاب خطاب أهل املعرفة والعلم خيالف خطاب الذين ال علم لديهم، وخطاب الس كما أن...الوصل
خطاب الصغار غري حمادثة كبار السن، إىل غري ذلك من اختالفات املخاطبني يف حاالهتم النفسية والرعية، 

  .ماعيةتواالج

                                                
 .10املصدر السابق، ص  1

 .401-400 ص، 1، ج1961ابى متام والبحرتى، حتقيق السيد أمحد صقر ، دار املعارف، القاهرة ، القاسم احلسن بشر، املوازنة بني شعر اآلمدى أبو 2
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سلوب من الكالم املالئم للمخاطب، أو األكثر مالءمة له حيتاج فطنة عالية، وذكاء حادا وخربات واختيار األ
  .كثريات خبطاب الناس

كالم بليغ  ا كان كلّوملّ .يستطيع هبا تأليف كالم بليغ -أي صفة يف ذات املتكلم-أما بالغة املتكلم فهي ملكة    
ون بليغا، ألن يكا وال حمتكلم فصيحا، لكن قد يكون الكالم فصيالبد أن يكون فصيح املفردات واجلمل كان كل 

الفصاحة أعم والبالغة أخص؛ فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا، ألنه ال يكون كذلك إال إذا طابق مقتضى 
  .حال املخاطَب

  :عناصر البالغة- جـ- 1
  :املواليةق العناصر الستة البالغة ترجع يف أصوهلا العامة إىل حتقّ    
 واختيار الفصيح من املفردات واجلمل والقواعد ،االلتزام مبا ثبت يف منت اللغة وقواعد النحو والصرف. 

 االحرتاز عن اخلطأ يف تأدية املعنى املٌراد. 

 عقيد يف أداء املعاني املرادة، من جهة اللفظ أو من جهة املعنىتاالحرتاز عن ال. 

 اليت يدرك مجاهلا احلسي املرهف، والذوق الرفيع لدى البلغاء ،انتقاء الكلمات والعبارات اجلميلة. 

 د املعاني اجلميلة وتقدميها يف قوالب لفظية ذات مجالتصي. 

 1.تزيني الكالم باحملسنات اليت تستثري إعجاب املخاطَبني  

    املفهوم األدبي " جها يف خانةادرإمن تعريفات لغوية وما انبثق عنها من مفاهيم اصطالحية، ميكن  وما مر
الذي تبلور نتيجة لتعاقب احلقب يف عصرنا " املفهوم العلمي"كما يف العصور املنصرمة، واملفهوم الثاني هو " للبالغة
هى مرحلة الذوق  بعدة مراحل األوىل رموانطالقا من هذا فالتعريف العلمي للبالغة سيتناوهلا كعلم  2.احلايل

غاب خلف  يوانزواء األدب الذ ثم مرحلة االضمحالل ،ثم مرحلة الصقل األدبى والنضج البالغى ،والفطرة
  ).فصل القول فيها الحقايوهذه املراحل س( احلواشى أكداس الشرح وقراطيس

                                                
 .131، ص1996، 1الرمحان حسن حبنكة امليداني، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، دار القلم، دمشق، طعبد  1

  :الصفحةالشام موقع رابطة أدباء الشبكة العاملية للمعلومات، الطيب عبد الرازق النقر، علم البالغة مفهومه وتطوره،  2
 http://www.odabasham.net/show.php?sid=30103 
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  :   Rhétorique ريطوريك - 2
العربية النامجة عن سوء  مكمن الصدع الذي تعانيه البحوث البالغية يده على  "العمريحممد "الباحث يضع      

 كلمة ريطوريكالعربي ويتعلق األمر ب" بالغة"الذي من املفرتض أن يقابل مصطلح  الفهم  للمصطلح الغربي

Rhetorique, Rhetoric   1:ترتاوح بني ثالثة مفاهيم كربىاليت يف الثقافة الغربية  

النص اخلطابي يف املقامات الثالثة  تشتغل علىـ املفهوم األرسطي الذي خيصصها ال اإلقناع وآلياته، حيث  1
 وهذا هو. ، وتقابل بذلك اخلطاب احملاكي املخيل أي الشعر حصرا)املفاضلة املشاورة، املشاجرة،(املعروفة 

  ·لإلقناع وآخرون صياغته يف اجتاه بناء منوذج منطقي " Perlman بريملان"املفهوم الذي أعاد 
استقر هلا عرب تاريخ من االنكماش  ا حبثا يف صور األسلوب، وهذا املفهوم هو الذيـ املفهوم األدبي الذي جيعله 2
 خطوطه العامة يف "روالن بارت"رسم  -البالغة عرب تاريخ طويل مرتبط بعملية االختزال اليت تعرضت هلا-

باعتباره بالغة عامة حديثا  وقد أعيدت صياغة هذا االجتاه· حماضراته املشهورة عن تاريخ البالغة القدمية
  ·"البالغة العامة": جلماعة مي حتت عنوان أحيانا، كما هو احلال يف الدراسة املشهورة

ني معا من واحلجاج، ويستوعب املفهوم ـ املفهوم النسقي الذي يسعى إىل جعل البالغة علما أعلى يشمل التخييل 3
 فقد حدث خالل التاريخ أن تقلّص. إىل أقصى حد ممكن ويوسع منطقة التقاطع خالل املنطقة اليت يتقاطعان فيها،

الوحيد هلا، فكانت هنضة البالغة  البعد الفلسفي التداويل للبالغة، وتوسع البعد األسلوبي حتى صار املوضوع
واال الفلسفي ) حيث يهيمن التخييل( جتاذب بني اال األدبي حديثا منصبة على اسرتجاع البعد املفقود يف

  .جهة، واللساني التداويل من جهة ثانية نطقي منامل
     ه، موضحا أنويسجهذا املفهوم قد يفقد طابعه ّ ل الباحث أن هذا املفهوم العام النسقي للبالغة هو الذي يهم

فيشرف على حدود التلفيق، كما هو احلال يف  ،التخييلي والتداويل اإلشكايل النسقي سعيا للدمج الكلّي بني
  .النماذج املنتمية إىل السيميائيات وعلم النص الكثري من

                                                
 : موقع االحتاد.2006-03-03البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، نشر بامللحق الثقايف جلريدة االحتاد االشرتاكي اليومية املغربية، ..قراءات حسن املودن، 1

http://www.alittihad.press.ma  
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تطرح يف السياق العربي إشكاال يف كوهنا علم اخلطاب االحتمايل  ويف مقابل ذلك، يوضح أن كلمة بالغة ال     
عبد القاهر "تارخيها، كل من  املرحلة الثانية منالتخييلي والتداويل، وذلك نتيجة الدمج الذي مارسه، يف  يهبنوع

ت ( "القرطاجين حازم" و ،)هـ 626ت ( "السكاكي"ثم  ، )هـ 466ت ("ابن سنان اخلفاجي"و" اجلرجاني
ت إليه نه بالرغم مما أدإويقول   ".الصناعتني": حتت عنوان "العسكري" وذلك بعد احملاولة اليت قام هبا ،)هـ 684

، فقد )من التخييل إىل التداول خاصة( حتويل املركز أحيانا أخرى إقصاء واختزال أحيانا، ومنعملية الدمج من 
  1.الوحدة البالغية مرفوعا ظلّ شعار

الذي ال يلم باملسار احلقيقي للبالغة العربية والغربية على حد سواء تواجهه هذه  املعظلة  فالدارسوعليه     
لذا يصبح من الضرورة املنهجية أن . لبالغي وتشكك يف فعاليته كمنهج للبحثاملفاهيمية، اليت تسيء إىل الدرس ا

  .من خالل املباحث التالية ،مقاربة هذه املفاهيمحماولة ل أو على األقل يفصيتم الت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  http://www.alittihad.press.ma : البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، الصفحة..قراءات حسن املودن، 1
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  بالغة أم خطابة؟: الثانياملبحث 
فبماذا يرتجم هذه   Rhétoriqueأول ما يواجه الباحث يف البالغة يف الوطن العربي إشكالية ترمجة مصطلح     

د ملصطلحات املعجم املوح(هل بالبالغة؟ هل باخلطابة؟ أم يزاوج بينهما مثلما فعلت بعض املعاجم : اللفظة
وينبغي قبل االنتقال إىل « : "جرير عائشة"و "حممد الويل" ، وكذا بعض املرتمجني، حيث يقول)اللسانيات مثال

وقد ارتأى  1.»اخلطابة-تأطري الصور البيانية ضمن األدوات التعبريية الفنية أن نلقي بعض الضوء على البالغة
اليت بسطت سلطتها يف " شعرية"، قياساً على كلمة "طابيةخ"ترمجة الريطورية األرسطية بكلمة  "حممد العمري"

  2.طابة مبعناها العام، وموضوع الثانية الشعر مبعناه العامل؛ موضوع األوىل اخلَجمال التخيي
، إذ هي فن القول وأناقة   Rhétoriqueوهذا االنشطار يف الرتمجة ناتج عن الداللة املزدوجة ملصطلح      

ما ترمجوا املصطلح باخلطابة إنّها الكالم اهلادف إىل اإلقناع من جهة أخرى، هلذا فإن الذين التعبري من جهة، كما أنّ
الوظيفة اليت حددها أرسطو للـ  نظروا إىل اجلانب اخلاص بإجياد احلجج، ألنRhétorique   ليست إصابة

إهنا « : وأخريا؛ ولذلك عرفها بقوله وإمنا اإلقناع أوالًً) أو خيبة االنتظار(املتلقي بالرعشة الناجتة عن املفاجأة 
  Rhétoriqueوانطالقا من هذه العالقة اليت تربط الـ  3»ة لإلقناع يف أي موضوع كانالكشف عن الطرق املمكن

  :ومن أمثلة التعريفات اليت سارت على هذا النحو .هذا املصطلح باخلطابة اباإلقناع فإن العرب قد ترمجو
فيه، قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، من شخص معتقد « : )هـ 816ت ( الشريف اجلرجاني-

  4.»والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم
  5.»ف فيها اإلقناع للجمهور فيما يراد أن يصدقوا بهصناعة يتكلّ« : )هـ 681ت ( كمال الدين البحراني-

                                                
  .7، ص 1989املدخل لدراسة الصور البيانية، ترمجة حممد الويل وعائشة جرير، منشورات احلوار األكادميي واجلامعي، الدار البيضاء، -مورو فرانسوا، البالغة   1
 .2006- 03- 03االحتاد االشرتاكي اليومية املغربية، امللحق الثقايف جلريدة . البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول..قراءات حسن املودن، 2

، الدار 2002، حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية، اخلطابة يف القرن األول منوذجا، افريقيا الشرق 3
  .19، ص 2لبنان، ط -املغرب، بريوت-البيضاء

   .87ص ، )د ت.(مد السيد ، معجم التعريفات، حتقيق حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصرالشريف اجلرجاني علي بن حم  4
  .163، ص 1987القاهرة، /البحراني كمال الدين ميثم، مقدمة شرح هنج البالغة، حتقيق عبد القادر حسني، دار الشروق، بريوت  5
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  1.»اإلقناعي يطلق على اخلطابي، وهو الدليل املركب من املشهورات واملظنونات« : )هـ1191ت ( التهانوي
يف جمال   Rhétoriqueأما الذين ترمجوا املصطلح بالبالغة فقد تأثروا بالنظرة االختزالية اليت تسجن الـ      

خت هذه الرتمجة ترسوقد . الصياغة أو مملكة الوجوه والصور؛ لتجعلها تلتقي مع الوظيفة الشعرية للخطاب
ضائي واالستشاري واالحتفايل، إىل الق: ثة للخطابل هذه املعرفة من االهتمام باألجناس الثالواألخرية بفضل حت

إلشهاري، الرسم، األزياء، الصورة اخلطاب السياسي، الديين، النص ااالحتفال بالشعر، القصة، املسرح، 
إن نظرة فاحصة للدينامية اليت عاشتها البالغة يف عصورها الذهبية مع اليونان، ومع   2.الفوتوغرافية، وغري ذلك

الفالسفة والبالغيني العرب، ال يعكس إال قصور الباحثني عن فهم مشولية البالغتني، فعملوا على اختزال كل منهما 
  3".خطابة اإلقناع أو بالغة اإلمتاع"يف مبحث دون آخر؛ 

طب ، أي األمر العظيم ، وهذا يدل على تشري إىل أن اخلطبة من اخلَ) ب  –ط  - خ( ملادة األصول اللغوية      
   .إذا كان خطب أي شأن عظيم ما يكون يف أمر جلل وشأن خطب، فال تكون خطبة إالّأن البيان اخلطابي إنّ

ذلك من واشتق .. مأخوذة من خطبت أخطب خطابة إن اخلطابة« :  )هـ 365ت ( "ابن وهب"يقول    
اخلَطب وهو األمر اجلليل، ألنه إمنا يقام باخلطب يف األمور اليت جتل، واالسم منها خاطب مثل راحم فإذا جعل 

 عرففقد  .» واخلطبة الكَالم املخطوب به.. واخلطبة الواحدة من املصدر« . »وصفا الزما قيل خطيب
وهو تعريف يتجه . طب، إذ املفاعلة تفيد االشرتاكاخلطابة إذن باعتبارها مشاركة يف فعل ذي شأن خماطبة يف خ

تستعمل يف إصالح ذات البني، وإطفاء نار احلرب، ومحالة ) حسب قول ابن وهب(فاخلُطب  «حنو وظيفة اخلطابة 
ويف االشادة باملناقب، ولكل .. مالك، ويف الدعاء إىل االدماء، والتشييد للملك، والتأكيد للعهد، ويف عقد اال

   4.» يد ذكره ونشره وشهرته يف الناسما أر

                                                
  .248التهانوي حممد علي ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ص  1

  .101، ص 2001عمر أوكان، اللغة واخلطاب، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، بريوت،  2
 .املرجع نفسه، ص نفسها 3

ص  .، القاهرة، مصر1969،  شرف، مطبعة الرسالة حممد حفين حتقيق ، البيان وجوه يف الربهان ،الكاتب سليمان بن هيمراإب بن إسحاق احلسن وهب أبو ابن 4
150-153. 
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فغايتها تغيري حال ؛ اخلطابة حترص على كسب املستمع إىل جانب األطروحة اليت يدافع عنها اخلطيبو    
. ألطروحاته إىل حال قبوهلا والدفاع العملي عنها) أوعدم اإلكرتاث(املتلقي، وذلك بإخراجه من حالة املعارضة 

وحينما يتم تغيري السلوك فهذا يعين أن اخلطيب قد أجنز مهمته، وقد أشار إىل هذه . وكالغاية هي إذن تغيري السل
قوة  «فاخلطابة يف رأيه  هنفسورأى أرسطو الرأي  »اخلطابة هي قيادة النفوس بالقول  « :الوظيفة أفالطون يف قوله

مع مفردات هذا  )هـ 595ت ("ابن رشد"تتكلف اإلقناع املمكن يف كل واحد من األمور املفردة وقد وقف 
على غاية ما يبذل من جهد يف استقصاء فعل اإلقناع ، أما " تتكلف " التعريف مبا حتمله من دالالت ، إذ دل الفعل

  1.  »وصف اإلقناع باملمكن فهي داللة على أن اإلقناع يف الشيء الذي فيه القول، يكون بغاية ما ميكن فيه
صناعة  « يف نظرته ملهمة اخلطابة عن غريه من الفالسفة ، فاخلطابة عنده ")ـه 339ت ( الفارابي"عد توال يب    

قياسية غرضها اإلقناع يف مجيع األجناس العشرة ، وما حيصل من تلك األشياء يف نفس السامع من القناعة هي 
ملزمة بقدر ما  ومما ال خيتلف فيه الفالسفة أن مهمة اخلطيب يف اإلقناع ليست. »الغرض األقصى بأفعال اخلطابة
  2.هي مرشدة أو مؤدية لإلقناع 

  :اخلطابـة األرسطية والبالغة املختزلة- 1
 صقلية من طاغيتان سلبها اليت األراضي ملكية حول دارت اليت القضائية النزاعات من األصل يف البالغة نشأت    

 طابعا املنازعات تلك يف البالغة اختذت وقد . األصليني مالكيها من  Hieron  وهريون  Gelon جيلون مها

مل وهبذا  .امللكية يف األحقية وإثبات اخلصم رأي تفنيد إىل تسعى خطة وفق يبهكوتر اخلطاب، يعتمد ترتيب اإقناعي 
 3. البالغية والصورة اللفظة يف منحصرة أبدا البالغة تكن

 Aristote  أرسطو مع واملكتمل النهائي شكله يأخذ أن قبل أطوار بعدة اليونانية للبالغة التنظري مر وقد    

 النثريني اجلنسني إىل يضيف "Socrate سقراط"ـل السوفسطائي احملاور Géorgie " جورجياس" جدو وهكذا

                                                
 :منتديات رواء األدب، الشبكة العاملية للمعلومات، الصفحة ، الغاية اإلقناعية بني الشعر واخلطابة، أمين أبومصطفى 1

http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=33827  
 .املرجع نفسه، ص نفسها 2

  .  39-38، ص1994 العربية ، للغة الشرقاوي، الفنك الكبري عبد وتقديم ترمجة القدمية، بارت، البالغة روالن 3
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 الصناعة يف ذلك قبل منحصرا انك الذي هو االحتفايل ثالثا جنساواملشوري  القضائي) : اخلاء بفتح( اخلطابيني

 للبالغة جورجياس أعطى فقد وهبذا .نثرية إىل شعرا تنظم انتك اليت لت املراثيحتو عندما وذلك .الشعرية

 فقد " Platon أفالطون"أما   1. »األسلوبية على والبالغة البالغة، على ينفتح النثر وجعل استبداليا منظورا«

والسوفسطائية، احملفلية اخلطب تعكسها هي اليت األوىل؛ جيدة واألخرى سيئة إحدامها البالغة من نوعني بني زمي 

أفالطون بسيخاغوجيا  ويسميها والفالسفة، اجلدليون ميثلها اليت هي والثانية .والتوهيم املغالطة على وتقوم
Psychagogie   2.احلقيقة إىل الوصول على القادرة وحدها وهي 

 ومييز .كان موضوع أي احلاالت يف حسب اإلقناع، وموضوعها اخلطابة مرادفة هي أرسطو عند البالغة إن    

 األوىل .االحتفالية واخلطابة االستشارية، واخلطابة اخلطابة القضائية، : هي اخلطابة، من أجناس ثالثة بني أرسطو

 النافع حول وتتمحور الشعبية عاتالتجم يف تلقى والثانية والظلم، العدل حول وتتمحور ضاةأمام القُ احملاكم يف تلقى

 عناصر مخس على خطبة كل وتنبين3 .النبيل والوضيع وموضوعها املتفرجني مجع أمام تلقى والثالثة والضار،

 : وهي اإللقاء، إىل اإلنتاج من تقطعها اليت املراحل تعكس

 .صناعية غري صناعية، وأخرى حجج :وهيلإلقناع،  املناسبة احلجج عن البحث أي :البحث أو اإلجياد- أ

 خذويتّ املناسب مكاهنا يف حجة لك ووضع اخلطبة، القول يف ألجزاء اخلطيب ترتيب به ويقصد :الرتتيب - ـب

 : هي أربع مراحل من تتكون النموذجية وخطاطته واملقامات، املخاطبني باختالف خمتلفة صياغات الرتتيب

 .واالختتام واحلجاج والسرد، االستهالل،

 فيها تدخل واليت للخطبة، واأللفاظ املناسبة العبارات اخلطيب خيتار املرحلة هذه ويف : العبارة أو البيان – ـج

 .البالغية والصور احملسنات

 .ومضموهنا اخلطبة ملكونات اخلطيب حفظ ضرورة أي : الذاكرة - د

                                                
  .42-41، ص القدمية بارت، البالغة روالن 1

  .45-41نفسه، ص املرجع  2 
  .122-121، ص 1998أفريل ، 08عدد ،  جملة ثقافية فكرية ، املغربفكر ونقد، : حممد الويل، من بالغة احلجاج إىل بالغة احملسنات، جملة 3



49 
 

 1...واإلشارات .واهليئة بالصوت املتعلقة اإللقائية الوسائل اخلطيب اعتماد وهو : اإللقاء - هـ

 نيهام كتابني وضع فقد  ؛"أرسطو "من نابعة تكون الكالسيكية فاتاملصن يف البالغية، التنظريات كل تكاد     
 الشعر فن يعاجل والثاني واإلقناع، اجلمهور مع التواصل على اخلطابة، القائمة فن يعاجل األول :اخلطاب بظواهر متعلقني

 املؤلفني هذين التمييز بني ويعترب). التطهري( العاطفي التأثري ىتتوخ فنية عناصر على القائم) والدرامي املسرحي(

 2 .شعري واآلخر ) خطابي(  بالغي متقابلني أحدمها نسقني على القائمة األرسطية البالغة لفهم ضروريا شيئا
 ونص مرسل من اخلطاب بإنتاج العناصر املتعلقة كل يتضمن شاسع مفهوم أرسطو عند البالغة أن ضحيتّ وبذلك

  . وإقناعية  تداولية أخرى أبعادا اللغوية، املكونات عن فضال تشمل وأهنا ومتلقي،
 مكوناهتا فشيئا شيئا الناس نسي« و العبارة الثالث، أي بالقسم حيتفظ أن الغرب عند البالغة تاريخ شاء لكن    

 تطابقا يكون كاد تقاربا اللغوية اإلنسان للظاهرة ممارسة يف أحدث مما ،الكل أنه على اجلزء هبذا واحتفظوا األخرى

 أن الالحقة القراءات تؤكد وسوف3   ».واألدب اخلطابة بني ثم ومن texte )(والنص  (Discours)اخلطاب  بني

، "ختزلةالبالغة امل: "البالغية، وأحدث ما أطلق عليه اإلمرباطورية على اجلناية إىل إال يؤدي لن التمييز تناسي هذا
  4:مسار تارخيي، مير عرب مرحلتنيأفضل من جسدها يف "   Roland Barthes روالن بارث"اليت يعد 

  :الفرتة األوىل 
قول  هلا املؤسسة ألطروحاهتا، وصنعة اخلطابة هبذا املعنىرتة اخلطابة األرسطية يف نصوصها البانية فوهي     

جار بني الناس يف معامالهتم وخطب تلقى أمام اجلمهور يف السياسة واألخالق وحياة املدينة ومرافعات يف رحاب 
  .مؤسسات كاحملاكم

                                                
  . 139-123ص ، فكر ونقد: حممد الويل، من بالغة احلجاج إىل بالغة احملسنات، جملة 1

  45-44 ص، روالن بارت، البالغة القدمية 2 
احلجاج يف التقاليد الغربية  أهم نظريات: محادي صمود، مقدمة يف اخللفية النظرية ملصطلح احلجاج، ضمن كتاب مجاعي من إجناز فريق البحث يف البالغة واحلجاج   3

  .17، ص 1998من أرسطو إىل اليوم، نشر كلية اآلداب منوبة، تونس، 
 يعين اختزال البالغة يف صورة العبارة أي اجلانب اجلمايل للصياغة، وتناسي اجلوانب األخرى للنصوص كاجلانب اإلقناعي. 

 .40-38ص محادي صمود، مقدمة يف اخللفية النظرية ملصطلح احلجاج ،  4
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وإىل جانب صنعة اخلطابة وضع أرسطو فن الشعر أو صنعة الشعر ووظيفتها إيقاع احملاكيات باإلحياء     
ها ولذلك كان اخلطاب فيها يتطور من صورة إىل صورة ال من فكرة إىل والتخييل ال اإلقناع بإجياد احلجة وترتيب

. فرق بني الصناعتني وسائل ومقاصدلوتستمد اخلطابة األرسطية جوهر ما تقوم به وتعتمد عليه من هذا ا. فكرة
وإيفائها بالفروق  ها بالثنائية املذكورةفيكون تبعا لذلك من دالئل صفاء النظرية وانتساهبا اخلالص إىل بانيها احتفاظُ

  . اماليت جيب أن تراعى بينه
  :الفرتة الثانية

للميالد، ويف  14م إىل سنة .ق 27ى السلطة من سنة وتبدأ هذه الفرتة من اإلمرباطور أكتفيوس وقد تولّ    
 وتنسب إليهما املصادر البوادر األوىل لتوحيد" هوراس"والشاعر السياسي " أوفيد"احلكيم عهده عاش الشاعر 

اخلطابة والشعر؛ فقد اشتهر عن األول تقريبه بني القصيدة الشعرية واخلطبة، وكتب الثاني رسالة يف صناعة الشعر 
جعل فيها اآللة اخلطابية يف مظهرها اللغوي أداة لدراسة الشعر حتى أصبحت تبعا لذلك كتب صناعة الشعر 

خطابة كتب.  
    نصوص بعيدة عن االلتزام تتحرك يف دائرة إما منفصلة عن قضايا النصوص الشعرية، وهي بطبيعتها  واعتماد

العامة، أو ال تتناوهلا تناوال مباشرا حبكم وظيفتها وأدواهتا، قد كان عامال حامسا يف تقليص بنية اخلطابة 
اء نات واالحتفوتركيزها على جانب العبارة اللغوية، وما يتبع ذلك من كون النص يصبح جماال الستعراض احملس

بوصفه الفضاء الذي مت يف رحابه " األدب"وكان مما زاد يف تثبيت هذا االجتاه ظهور مصطلح  ،)...(باألساليب 
وشيئا فشيئا استقرت اخلطابة يف هذا اجلزء وأصبحت األقسام اخلمسة، مع ما . االنصهار بني الشعر واخلطابة

  .ص الباحث عن األصول والبداياتالدارس املتخص يسمى عادة باخلطابة اجلديدة ذكرى بعيدة ال يقف عليها إالّ
     ت عملية االختزال يف العصر احلديثاستمركثر يف ظل النزعة التعليمية املعيارية للبالغة واليت أمت ، و تدع

 وبية والشعرية ألن حتل حملها، لوال أنلحتتفي باازات والصور، مما فتح الباب ألطماع النظريات احلديثة كاألس
حتت عباءة ما أمساه البالغة اجلديدة أو عنها، ليعيد إحياءها ونفض الغبار " C.Perlmanن شايم بريملا"تدخل 

       .اخلطابة اجلديدة
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  :اخلطابـة العربية والبالغة العامة- 2
ختتلف البالغة العربية عن اخلطابة األرسطية من حيث ظروف نشأهتا، واحلاجة إليها والتحوالت اليت جدت     

يف صلبها بتغري السياق التارخيي احلاضن هلا، فهي مل تنشأ نشأة فلسفية تصنف األقاويل حبسب قدرهتا على قول 
والشعر وقعه من إيقاعه، وفضله من . الشعر نشأت يف أحضان بلاحلقيقة، وتستند إىل املنطق والربهان واجلدل، 

فمما مييز الشاعر، وجيعله متفوقاً على نظريه هو ما يقع لـه من أسلوب يف تصوير املعاني وإخراجها . هيئة القول فيه
  1.وختلب لبه. رائقة عذبة تسر املتلقي

 دا التفوق، وبلوغ النهايات مرتبطاً يفعالوة على أن القرآن الكريم بأسلوبه املعجز قد قوى األمر وثبته حتى غ    
من هنا كان اهتمام البالغة العربية بدراسة القول من جانب واحد هو قسم . ضمائر الناس بالشكل أو املظهر

 التداولية بأبعاده وليس وشكله، اخلطاب بصورة أساسا ، فاهتمت أو الشكل من خطابة أرسطو) العبارة(

  .  »للبالغة االختزايل املعنى يرادف أن ميكن وهو ما «  واإلقناعية،
 بعض عن نغفل أال جيب ولكن العربي، البالغي الرتاث الغالب يف ظل واحملسنات بالصور االهتمام إن حقا     

 أن هو إليه اإلشارة جتدر ما وأول .اخلطاب جوانب مبختلف للبالغة التنظري يف اهتمت املتميزة اليت احملطات

 يف البالغة خيتزل أن – بعده سيشيع كما – أبدا خبلده يدر مل ،)هـ 255ت ("اجلاحظ" أي العربية البالغة مؤسس
 واهتم .واملتلقي والنص املتكلم : اخلطاب عناصر ملختلف بالتنظري ورسائله اهتم يف كتبه فقد واحملسنات، الصور

 معه ميكن امم. 2الفرصة مبواضع واملعرفةباحلجة،  والبصر اخلصوم مناظرة إىل ودعا اإلقناعي، باخلطاب بالغا اهتماما

  .أرسطو  عند كان الذي املفهوم عن خيتلف يكن مل اجلاحظ ذهن يف البالغة مفهوم بأن القول
 واليت  ،"العلوم مفتاح" هكتاب  من خالل ،)هـ 626ت ( "السكاكي" بالغة به حظيت الذي كما أن االهتمام     

 السكاكي لبالغة العام املشروع من أن على الرغم  .والبديع واملعاني البيان : هي مباحث ثالثة يف البالغة قصرت

  . والبيان املعاني عن فضال والشعر واملنطق، النحو، فيه يتداخل للبالغة شامل مفهوم من ينطلق كان

                                                
  .19-18، ص محادي صمود، مقدمة يف اخللفية النظرية ملصطلح احلجاج ،   1
  .22-21، ص  املرجع نفسه  2
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القائم على  ،للبالغة االختزايل املفهوم مرسخة أكثرعلى الدرب نفسه،  السكاكي وتلخيصات شروحوسارت      
 هم وشراحه السكاكي وكأن « العربية، للبالغة نظرتنا على مهيمنا الفصل بني هذه العلوم الثالثة، األمر الذي ال يزال

 خالل من،  للبالغة الشامل املفهوم تقريب يستطيعوا مل املسلمني الفالسفة وكأن ،العربية للبالغة الوحيدون املمثلون

  1  .»ألرسطو " اخلطابة" لكتاب ترمجتهم
منحسرة ضيقة مهتمة من  «على نظرته للبالغة من أهنا  "محادي صمود"ؤاخذ تإذ  ترى الباحثة أهناو     

عمر "د مع ؤكّت  2 »ومبا قد يشتمل عليه من حمسنات وطرق يف إجراء القول خاصة ،اخلطاب مبظهره اللغوي
ماله صلة بإنتاج اخلطاب وتفسريه؛ فقد ارتبطت بالشعر والقرآن والقول  أن البالغة العربية عامة تشمل كلّ" أوكان

البليغ عموما، فصارت تعمل على تفسري اخلطابات املختلفة، ثم حتولت إىل آلة إلنتاج اخلطاب انطالقا من البالغة 
ة العربية من صف به البالغعلى هذا العموم الذي تتّ وال أدلّ. املدرسية اليت سيطرت على تعليمنا وما تزال

و فصاحة  )هـ 337ت (" قدامة"ونقد  )هـ 296ت (" ابن املعتز"وبديع " اجلاحظ"املسامهات اجلليلة من بيان 
  . ، إىل غريها من جهود يف الرتاث البالغي احلافل"العسكري"وصناعة " ابن سنان"

 3"عمر أوكان"غة العربية، اليت رصدها حظات األساسية يف البالي السرد التارخيي للّإىل تبن حيسن امليلومنه      

هلذا الرتاث  الفهمإثباتا لشمولية البالغة، ودحضا ألي تشكيك يف ذلك، فأي رأي آخر ال معنى له سوى قصر 
  .وراء من تناسوا جزءا من أجزائها من قدامى أو حمدثني ات، أو انسياقوتلك اجلهود

  :ـ اجلاحظ وسيميائية البيان
اجلاحظ يف حتويل الشعرية العربية يف فرتهتا الشفوية من شعرية الفحولة  إىل شعرية البيان؛ أي يرجع الفضل إىل      

يات منبثقة من داخل اخلطاب نفسه، باعتباره يهدف من البحث عن كليات نابعة من خارج اخلطاب، إىل إنتاج كلّ
يح اجلودة أو احلسن يف الكالم؛ أي تومهمة هذه الشعرية البحث عن القواعد اليت تُ. إىل اإلفصاح بأفضل أسلوب

                                                
  .485-481، ص 1999حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،   1
  .31 محادي صمود، مقدمة يف اخللفية النظرية ملصطلح احلجاج، ص 2
  .120- 112عمر أوكان، اللغة واخلطاب، ص   3
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البحث عن الوظيفة البالغية فيه، واالبتعاد عن الوظيفة اإلبالغية اليت ليس هلا أي دور يف شاعرية القول، ألن 
  . املعاني مطروحة يف الطريق يعرفها الناس قاطبة باختالف طبقاهتم االجتماعية ودرجاهتم الثقافية

سة لعلمية التواصل من خالل االهتمام مبختلف العناصر املؤس ميكن إدراكها إالّ وهذه الوظيفة البالغية ال     
، والنص )ني واالستبيانيالبارز من خالل التب(، واملتلقي )احلاضر يف البيان والتبيني(األدبي، اليت هي املؤلف 

، فاملؤلف يؤدي وظيفة بيانية ولكل من هذه العناصر وظيفته اخلاصة. ، واملقام)املتضمن يف بالغة اللسان والقلم(
تربز ) انيةبيأو است(اليت هي توضيح املعنى للسامع والكشف عنه، أما املتلقي فيؤدي وظيفة تبينية ) أو تبيينية(

من خالل التأمتقع البالغة، لدى اجلاحظ (مه واتضاحه، يف حني أن الرسالة تؤدي وظيفة بالغية ل يف املعنى لتفه
وهذه الوظيفة . ، أي إهنا ترتكز على اخلطاب من حيث اجلودة واحلسن)، مثلها مثل البيانوصفا للمتكلم والكالم

األخرية ال تكمن يف املعنى من حيث هو معنى، وال يف اللفظ من حيث هو لفظ، بل هي تكمن يف النسج والسبك 
ظيفة اخلطاب اخلطابي ى هذه الووتتعد. والتأليف، ألن الكالم السامي هو ضرب من الصناعة وجنس من التصوير

واخلطاب الشعري، إىل أنظمة رمزية وسيميائية أخرى كالسكوت واالستماع واإلشارة واالحتجاج واجلواب 
واالبتداء والشعر والسجع واخلطب والرسائل، وباإلمجال إىل مجيع أنظمة التواصل اليت حصرها اجلاحظ يف النصبة 

باأليدي واألعناق واحلواجب واملناكب والثوب والسيف (ارة ، واإلش)احلال الناطقة من غري لفظ أو إشارة(
كل ما هو ختطيط من رسوم ورقوم ووسوم (، واخلط )احلساب باليد بدل اللفظ واخلط(، والعقد )وغريها

  ).الكالم املنطوق واملسموع(، واللفظ )وخطوط
  :ـ قدامة بن جعفر وشعرية البالغة

الواصل بني البالغة والشعرية، وهو اللقاء الذي رفضه أرسطو وآمنت به البالغة  اجلسر "ابن جعفر"ل ميثّ     
وهو ما «  ، حيث البالغة مرادفة للشعرية،"نقد الشعر"العربية ضمنيا منذ اجلاحظ، وبشكل صريح مع قدامة يف 

علوم أخرى كالعروض ب بينهما من جهة، وبني ، وحياول قدامة أن يقر1»أمسيناه بشعرية البالغة وبالغة الشعرية
واملنطق والنحو من أجل إنتاج بالغة معممة هتدف إىل تشريح اخلطاب الشعري وتفكيكه من خالل جودة االئتالف 

                                                
  .113، ص عمر أوكان، اللغة واخلطاب،   1
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جمموعة من  دوهذا التصنيف هو الذي ولّ. بني اللفظ واملعنى والوزن والقافية أو عيب هذا االئتالف
ق، مؤسس ـحيع البن املعتز، وجعلت قدامة بن جعفر، بجاوزت كتاب البد) أو البالغية(االصطالحات النقدية 

وليس دفاعا عن عمود الشعر العربي " األورغانون"علم البديع العربي، ألن عمله مؤسس على نظرية تستفيد من 
  . الذي هو تقاليد العرب يف أشعارها وكالمها

فإذا كان علم . شبيه باملنطق ويدخل هوس التصنيف، لدى قدامة، يف إطار الرغبة يف تأسيس علم لألدب     
املنطق يعصم الفكر من الوقوع يف اخلطإ والزلل، فإن علم األدب كما أراده قدامة حياول أن يعصم الشعر من الوقوع 
يف االبتذال، بإيضاحه جلوانب الشاعرية يف القول، وجوانب الالشاعرية فيه حتى ميكن التناص مع ما هو شعري 

  . ويبتعد عما هو دون ذلك
  :ـ ابن سنان اخلفاجي وبالغة الفصاحة

زا يف حتليله لبنية اللغة الشعرية على البنية الصوتية، بدراسة البنيات اللسانية للشعر، مركّ "ابن سنان"اهتم      
باعتبارها البنية املهيمنة داخل اخلطاب الشعري، واجلاعلة من الشعر شعرا؛ أو بعبارة أوضح اجلاعلة من الكالم 

فالتوازيات الصوتية تلعب دورا أساسيا يف خلق الوظيفة الشعرية يف اللغة، ورمبا (...). . عرااملنطوق ش
جتاوزت هذا اجلانب إىل إيضاح رؤية العامل والتعبري عن املكنونات النفسية؛ أي إهنا تتجاوز املستوى الصوتي إىل 

بتحديد األصوات وخمارج ) اجلاحظ قبلهو(ومن هنا فاهتمام ابن سنان اخلفاجي . املستويني الداليل والتداويل
احلروف وانقسام أصنافها وأقسام جمهورها ومهموسها، وشديدها ورخوها، هو تأكيد على أن الدراسات الشعرية 

والعلم الذي يهتم هبذا الفن ". فن اللغة"ينبغي أن تتأطر ضمن الدراسة اللسانية باعتبار أن الشعر لغة، أو باألحرى 
هي دراسة للفظ فقط دون املعنى؛ اللفظ من حيث هو مفرد، واللفظ من حيث هو هو الفصاحة اليت 

  .الصوتي والصريف الرتكييب والداليل: وشروط كل منهما متعلقة باملستويات.مركب
  :وحنو الشعر) هـ 471ت (ـ عبد القاهر اجلرجاني 

على نظرية النظم اليت جتعل ) يف مقابل البالغة التواصلية عند اجلاحظ(النصية اجلرجانية وترتكز البالغة       
الكالم األدبي خمالفا للكالم العادي انطالقا من نظمه، بل واختالف الكالم األدبي ذاته يف درجات األدبية انطالقا 
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شاعرية إىل التالعبات الصوتية وال ترجع ال. فالنظم، إذن، هو جوهر الشاعرية يف القول الفين. من هذا النظم نفسه
" معنى املعنى"هذه األخرية اليت يطلق عليها اجلرجاني  ، بل إن)ابن املعتز، قدامة(أو الوجوه البالغية ) ابن سنان(
إمنا تتأسس على التأليف والرتتيب ضمن سياقها النصي، وال ترجع إىل اللفظ من حيث هو لفظ ) أو اإلحياء(

وأولت صلي؛ أي إهنا تتأسس انطالقا من احملور املركيب وليس من احملور االستبدايل، منزاح عن االستعمال األ
وهذا ما جعل بالغة اجلرجاني تتحرر من أسر البالغة اإلبدالية . اهتمامها بالداللة يف عالقتها بالرتكيب والتداول

  .رسطو، واستمرت حتى اآلناليت انسلت إىل البالغة العربية بتأثري من أ) نقل مدلول اللفظ إىل دال آخر(
  :السكاكي والبالغة العامة .

ال نقصد بالبالغة العامة التوفيق بني الشعرية والبالغة فقط؛ ألن البالغة العربية من هذه اجلهة هي بالغة  «    
 ،)صوتي، تركييب، داليل، تداويل(وإمنا نقصد، إضافة إىل ذلك، اجلمع بني مستويات اخلطاب . عامة منذ نشأهتا

وهو املشروع الذي جنده حاضرا، . 1»)اخلفاجي(وبالغة اإلمتاع ) اجلاحظ(وكذلك عدم الفصل بني بالغة اإلقناع 
خطاب "، ونقطة التقائها، فهي "مفتاح العلوم"ومتكامال مع السكاكي يف مفتاح علومه، حيث البالغة هي 

، تشمل لدى السكاكي )مبعناها العام(عنها البالغة وهذه العلوم املسماة أدبا، اليت تعرب ". علم العلوم"، و"اخلطابات
واللغة اليت يعرتف السكاكي بأمهيتها دون أن ). مبعناها اخلاص(املنطق والنحو والصرف والعروض والبالغة 

حيضرها يف كتابه؛ ويقصد هبا املعجم، أي املخزون اللغوي، مما أديها أدبا، ى إىل إنتاج هذه البالغة العامة، اليت يسم
  . هااسواليت هي بالغة تداولية يف أس

الذي  )هـ 739ت ( إال أن مشروع السكاكي الثري قد أصابه الفقر، ونزل به الضيم، ومسخ على يد القزويين    
ل هذه البالغة العامة إىل بالغة خمتزلة أوقف تطوره من خالل االختصار الذي قام به يف التلخيص؛ حيث حو

ويدخل البديع لدى السكاكي ضمنهما وال يعتربه (ختص بعلمي املعاني والبيان تقتصر على تلخيص اجلانب امل
. )العروض –االستدالل  –النحو  –الصرف (، دون سوامها من األقسام األخرى اليت طواها النسيان )قسما ثالثا

                                                
  .116 عمر أوكان، اللغة واخلطاب، ص  1
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اهتمامه بإنتاج بالغة مدرسية  ويف إمهال اجلوانب األخرى اليت أغفل القزويين تلخيصها،  ةاالختزال كامنمشكلة  و
  .أو نظما صاانصبت الدراسات عليه إما شرحا أو تلخي الذي،" تلخيص املفتاح"تعليمية جتلت يف مركزية 

  :حازم القرطاجين وبالغة الصورة األدبية ـ
يف منهاجه وسراجه منهجا للدراسة األدبية؛ أي منهجا من مناهج األدب باعتباره  "القرطاجين"يعرض     

منهج ال يبحث يف األدب، وإمنا ينصب اهتمامه على األدبية اليت جتعل من الكالم العادي  وهو. موضوعا للدراسة
صناعيت اخلطابة والشعر، املشتمل على  ويتجلى هذا املنهج بالنسبة حلازم يف البالغة اليت هي علم األدب. أدبا

  .املشرتكني يف مادة املعاني، واملختلفني بصورتي التخييل واإلقناع
  مفهوم البالغة عند حازم القرطاجين): 1(الشكل 

  علم البالغة
  

  صناعة الشعر                                                   صناعة اخلطابة       
  اإلقناع                                      التخييل                                                       

                                                              
  النظم والوزن من جهة             اللفظمن جهة           األسلوب من جهة        املعنى  من جهة 

  غري ضروري          غري ضروري                ضروريختييل غري          يضرور ختييل
   

  أكيد أو مستحب            أوكد التخاييل       أكيد أو مستحب                               
  .118عمر أوكان، اللغة واخلطاب، ص : املصدر

إىل العودة إىل تعريف الشعر بتقديم التخييل على الوزن والقافية، بعد أن قدمهما سابقا على  اضطر حازم وقد    
التخييل؛ بل وإلغاءمها لصاحل التخييل الذي هو القطب احملوري اجلاعل من الكالم شعرا، حيث إن الشعر كالم 

ومن هنا . فقط وال شيء سواهمؤلّف من مقدمات ال يشرتط فيها، من حيث هي شعر، غري التخييل، والتخييل 
ميكن تعريف الصورة الشعرية عند حازم بكوهنا الوحدة اللسانية اليت تشكل ختييال، وقاعدهتا األساسية من حيث 
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قت املفاجأة د عن أفق انتظار املتلقي إال وحقّهي انزياح داليل وداللة إحيائية يف نفس اآلن هي أهنا كلما كانت أبع
ال تدرك من حيث هي كلمة حمضة؛ أي من درك أن الكلمة يف الشعر ية، وهو ما جيعل الباحث يمالية أو األسلوباجل

ل فزادها معنى فوق املعنى املراد حيث أصواهتا ومعناها القاموسي، بل من حيث هي كلمات وقع فيها التخيي
 بالغة الكلمة، وبالغة اجلملة و منهاج البلغاء وسراج األدباء حبث يف. توصيله مما أدى إىل توليد التعجب واإللذاذ

  .وبالغة النص كما تُظهر ذلك تقسيماته للتخييالت
  :ـ ابن البناء املراكشي والبالغة اجلديدة

إىل الشعرية املغربية يف اخلروج من أسر االختصارات والشروحات اليت سنها  يرجع الفضلُأنه " عمر أوكان"يرى 
خري ممثل للخروج عن التقسيم الذي وضعه  "الروض املريع"و "البديعاملنزع "القزويين وأرسى دعائمها؛ حيث إن 

  . السكاكي، وقدسه القزويين واملتأخرون بعده
وتكمن أمهية هذه البالغة البناوية يف اخلروج عن التقسيم الذي سنته البالغة املدرسية، وكذلك يف عدم حصر     

ع به إىل داللته األوىل عند العرب، حيث البديع هو البالغة ، بل الرجو)اللفظية أو املعنوية(البديع يف احملسنات 
إال أن هذه احملاولة البنائية مل يكتب هلا أن تكسر أغالل التقليد الذي وقعت يف أسره البالغة العربية،  « .عموما

  1.»غريهموالذي أكدته املؤلفات املدرسية، فيما بعد، مع علي اجلارم واملراغي واهلامشي، وعبد العزيز عتيق، و
 العربي التنظري إىل االنتقالبعد هذه اإلحاطة بأهم مسارات البالغة العربية القدمية وروادها، يتأتى للباحثة      

 املقررات على نظرة إلقاء إن بل البالغي، املصطلح بتدقيق اهتمت اليت الدراسات بقلة فاجألت احلديث البالغي

 : متعددة مسميات تتخذ علوم خالل من ،البالغي املرياث على السطو استمرارية مدى تثبت واملدرسية اجلامعية

             .إخل...وجدل منطق وهي ولسانيات، وأسلوبية، سيميولوجيا، :فهي
 العربية، والتعليمية األدبية الساحة يف للبالغة الشائع املفهوم خطأ إىل هنب من أوائل من  "العمري حممد "وكان    

 البالغة أن شاع فقد ."العلوم مفتاح"السكاكي عمل على انصبت اليت التلخيص شروح اعتماد عن ناجم خطأ وهو

 علوم" : مثل املشهورة التعليمية الكتب تقدمه اليت املعنى وهو والبديع، واملعاني البيان : هي علوم ثالثة يف تنحصر

                                                
  .120عمر أوكان، اللغة واخلطاب،، ص   1
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 جممل يف العمري استطاع وقد 1.بالنعل النعل حذوه حذت اليت الكتب من وغريه  ."املراغي ملصطفى " "البالغة

 يشكل ال اليت الكربى العربية األنساق وضع من خالل العربي البالغي املسار تصحيح البالغة حول كتب ما

 ختتزن العربية البالغة أن يعين مما...إقناعية وحجاجية تداولية، أخرى روافد بل هناك الوحيد، هارافد األسلوب

 .عنها االحنطاط عصور ستهكر للذي مغايرا مفهوما

 احملسنات، بالغة إىل تارة ينصرف الذي البالغي املصطلح لتدقيق هامة نقطة" الويل حممد "كتابات شكلت كما    

 البالغة قوام لتشكّ اليت العناصر خمتلف عند وقف حيث ،)اإلقناع وبالغة اإلمتاع بالغة( احلجاج بالغة إىل وتارة

  2.أجزائه من جزءا إال احملسنات تعترب ال واليت أرسطو، عند

  
  :اخلطابة اجلديدة- 3

     وهو مصطلح "اخلطابة اجلديدة"يوصل إىل املصطلح احلديث " البالغة"و" اخلطابة"سرية املصطلحني م عوتتب ،
، بوصفه خطابة تستهدف Argumentationم على دراسة تتناول احلجاج 1958عام "  بريملان"أطلقه 

  3: اثننينيوبريملان يؤثر تقارب احلجاج مع اخلطابة لسبب .املتلقي والتأثري يف سلوكه؛ أي اإلقناعاستمالة عقل 
يا فيه املقامية، حبيث تنبين اخلطابة على خصوصية املتلقي مبختلف جوانبه العقلية والنفسية، وما حي: األول -

 ).عليه مركزية املتلقياو ما أطلق (من مقام اجتماعي وثقايف، واحلجاج بدوره حموره املتلقي 

 .احلجاج على مبدأي املعقولية واالقتناعإذ يقوم : التسليم عن اقتناع: ثانيا -

إذ يعود إىل اخلطابة القدمية، فإمنا يعود للتأكيد على استبقاء فكرة جوهرية لديها، وهي فكرة " بريملان"إن      
يدة؛ إذ يصب اخلطاب على قدره أو مقامه مادام هو املتلقي، فهو احملور لكل من اخلطابة القدمية واخلطابة اجلد

متلق سامع، بينما يف اخلطابة  -حبكم تقيدها باخلطاب املنطوق–غري أن املتلقي يف اخلطابة القدمية . املراد إقناعه
                                                

  .70-69، ص 2000، جانفي 20لعدد جملة ثقافية فكرية ، املغرب، احممد العمري، البالغة العامة والبالغات املعممة، جملة فكر ونقد،   1
املدخل إىل  : ، ومقاله1998 أفريل ،08العدد جملة ثقافية فكرية ، املغرب، من بالغة احلجاج إىل بالغة احملسنات، جملة فكر ونقد، : حممد الويل، مقال: ينظر  2

  .1999، مارس 17العدد جملة ثقافية فكرية ، املغرب، بالغة احملسنات، جملة فكر ونقد، 
 .110-109 ص، 2000يل عبد ايد، البالغة واالتصال، دار غريب، القاهرة، مج 3
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، قد يكون سامعا وقد يكون قارئا، واألخري هو ما ينبغي أن يرتكز االهتمام عليه؛ إذ أن الدور احلديث اجلديدة
  1.لطباعة جيعلنا نويل عناية خاصة بالنصوص املطبوعةل

إليها ري شبالنظر إىل اإلزدواجية املفهومية ملصطلح ريطوريك اليت أُ" البالغة اجلديدة"ويطلق على نظريته كذلك     
 2 "اخلطابة اجلديدة-مصنف يف احلجاج"  :عنوانه ترجم إىل "Tyteca  تيتيكا"سلفا، وعليه فكتابه بالتعاون مع 

الدراسات لكثري من على مجلة من  طالعالاعلى أنه من خالل . 3" البالغة اجلديدة-مصنف يف احلجاج" و 
ى اجلوانب املعرفية للداللة عل" بالغة جديدة"يتعاملون مع مصطلح دهم جت، الباحثني املهتمني بالبالغة املعاصرة

أي بصفة خاصة،  فيتجه إىل اخلطاب اإلقناعي" خطابة"سار بعده ، أما مصطلح بالغة بريملان ومن والتنظريية ل
  ".اخلطابة األرسطية"معتربين أنه سليل .إذا حقق اإلقناع واالقتناع" خطابيا"اليت تعترب النص 

إذن، فالبالغة هي اآللية أو العلم أو اجلانب املعريف والنظري الذي من خالله تنقد النصوص واخلطابات املختلفة، 
ن حققت هدف املتكلم ومقصده أم ال؟ ومن ثم تشكلت البالغة العلم املتعددة االجتاهات، وحيكم عليها بأ

سمة النص الذي فاخلطابة  أما .واملنطلقات الفلسفية واللغوية ، وتناولت أشكال اخلطابات مبختلف مستوياهتا
فه اإلقناع، الذي دهوقد يكون ..تدور حوله البالغة، باعتبار أن النص قد يكون ذا منحى إخباري أو سردي

وهذا املفهوم مستمد من العرض الذي سبق من كون البالغة العربية والغربية تتفقان يف يف جعل .ميثل جوهر اخلطابة
  .االستمالة واإلقناع هدفا لفن البالغة

دد صفة العموم حتباملصطلحني على أن من كل ما سبق، تتحقق القناعة املنهجية التالية وهي االحتفاظ     
هي اجلزء، وكل قول تتحقق فيه الوظيفة اإلقناعية نقول " اخلطابة"واخلصوص؛ فالبالغة هي العام، و

وسرب أغواره، مبا يعتوره من مفاهيم وجتليات معرفية " البالغة"وهذا سيقود إىل الرتكيز على العلم العام .خبَطابيته
  .حديثة

                                                
  .117، ص السابقاملرجع  1
أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية : ، ضمن الكتاب اجلماعي"اخلطابة اجلديدة-مصنف يف احلجاج"أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل : عبد ا صولة، احلجاج 2

 .350-298، ص 1998اليوم، نشر كلية اآلداب منوبة، تونس، من أرسطو إىل 

 .70صجملة فكر ونقد، حممد العمري، البالغة العامة والبالغات املعممة،  3
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  :االجتاهات احلديثة للبالغة: املبحث الثالث
رك أكرب قع يف شيكاد ير أو تعثّال يفتأ الواحد منا يبالغة أم خطابة؟، : اإلشكالية األوىل ةقاربمأو  لّبعد ح    
ال املعريف اهلام، وهو كذلك سؤال آخر هواستيعاب هد فهميتهدبالغة أم بالغات؟ يطرح  : يقدم نفسه بإحلاح هلذا ا

  رة، أم يف اخلطاب ككل؟يف احلجة، يف الصو: فيم تتمثل البالغة: بعبارة أخرى
ا هو سائد يف الدراسات الضوء عم إلقاءعن هذين السؤالني دون  اإلجابةوال ميكن بأي حال من األحوال     

هاتالبالغية من توج .خلص من النظرة االختزالية والبلبلة تا سيسعف الحقا يف الوصول إىل مفهوم عام للبالغة يمم
  .من قبل علوم من اجلوار املعريف هلا »ء على عاصمتهاحماوالت االستيال«املفاهيمية، و

املفهوم  :رتاوح بني ثالثة مفاهيم كربىييف الثقافة الغربية   Rhétoriqueأن مصطلح ذكره سبق  مما      
ثالثة يف البالغة اجلديدة، ) تيارات(هات ومن هذه املفاهيم انبثقت توج. املفهوم النسقي، املفهوم األدبي، األرسطي

تنافست على الظهور يف الساحة املعرفية والتطبيقية الغربية قبل أن ميتد تأثريها إىل البحوث البالغية العربية 
السبق يف تعريف القاريء العربي  باجتاهات البالغة الغربية احلديثة سيما نظرية  "صالح فضل"ـوقد كان ل. احلديثة

1.ات عقد اخلمسينيات من القرن املاضيت على البحث منذ هناياخلطابة اجلديدة اليت استجد حيث عدهاد :
  .بالغة الربهان، البالغة البنيوية العامة، التحليل التداويل للخطاب

تناوهلا بالرتتيب نفسه، مع تعديل طفيف يف التسميات، وفقا لنظرته البالغية اليت  "حممد العمري"كما أن     
  :متخضت عن دراية ومتحيص للدرس البالغي ، ليتحصل على

/ التوجه اخلطابي –،)و الشعريأ(األدبي / التوجه األسلوبي -، )أو الفلسفي(املنطقي / التوجه احلجاجي -
البالغة حنو املنطق  أحدمها جير: نزوعني متعارضني 2،  1يبدو التوجهان  يف حني «ـفـ ؛)أو النصي(السميائي 

ا إىل الثالث حاول جتاوز هذه االزدواجية طاحم عرب اجلدل، والثاني جيرها حنو الشعر عرب األدب، فإن االجتاه
 2. »معتمدا اخلطاب تغطية اال التواصلي بشكل عام،

                                                
 .119-65، ص 1992بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، : كتابه: ينظر 1

 .71ص جملة فكر ونقد، الغة العامة والبالغات املعممة، حممد العمري، الب 2
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 Traite de L’argumentation, La nouvelle" البالغة اجلديدةمصنف يف احلجاج، "كتاب  دويع    

Rhetorique   كتاب يف حني ميثل االجتاه الثاني  .ال لفكر االجتاه األولممثّ يكاتبريملان وأولربيشت تيلشاييم
 La nouvelle .البالغة العامة :بعنوان Groupe Mu de Liege  لييجـمشرتك بني أفراد جمموعة مي بِ

Rhetorique . البالغة واألسلوبية :كما يعد مقال Rhétorique et stylistique هلانريش بليت 
Henreih Plett  حماولة لرسم الطريق الثالث للبالغة وهو اخلطابي.  

 

 البالغة حجاج واحلجاج بالغة :التوجه احلجاجي املنطقي-   1

جدير بالتأمل، فهو إذ ) احلجاج، البالغة اجلديدة مصنف يف(يكا تالعنوان املزدوج لكتاب بريملان وأولربيشت ت    
 :والبالغة؛ يعطي إمكانية قراءتني يسعى إىل ضبط العالقة بني احلجاج

  .أ ـ احلجاج هو البالغة اجلديدة

 .ب ـ احلجاج من البالغة اجلديدة

دت البالغةوإذا واصة تساهم فيها حنو اجلدل يف سياق قراءة خ ضع الكتاب يف السياق املعريف العام حيث م
. احلجاج هو البالغة: ح االعتبار األوليرجتجاز ) امرباطورية البالغة لبريملان منها كتاب(أعمال أخرى للمؤلفني 

    1 .الربهان السفسطة أو: إىل أحد القطبني ما ليس حجاجا باملعنى الذي يرتضيه املؤلفان سينتمي اإذً
فيما سيأتي من فصول التوسع يف مباديء النظرية احلجاجية ، ألن هلا نصيبا من التفصيل مقام قام املس يول    

  :باملنطلقات الكربى اليت أسهمت يف نضجهاى كتفيس البحث، إال أنه
وهذه . ينطلق التوجه احلجاجي من أن احلجاج خطابة تستهدف استمالة عقل املتلقي و التأثري فيه، أي اإلقناع-

  .الصناعية، وغري الصناعية): التصديقات(ز بني نوعني من احلجج ة يف خطابة أرسطو الذي ميغاية قدمية منبث
سر األبنية االستداللية اردة، مقربا إياه من جماالت أختليص احلجاج من ربقة املنطق ومن هذا التوجه استطاع -

  2.استخدام اللغة مثل جمال العلوم االنسانية والفلسفة والقانون
                                                

 .71، ص السابقاملرجع  1

 .348، ص "اخلطابة اجلديدة-مصنف يف احلجاج"أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل : عبد ا صولة، احلجاج: ينظر  2
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بريملان تتسع ملخاطبة أي نوع من اجلمهور أو املتلقي؛ إذ ليس بالضرورة أن يكون اخلطاب مقنعا لفئة خطابة -
  .من املناسبات، انطالقا من فكرة حمورية املتلقي يف عملية التخاطب أيمتخصصة، بل يراعي مجيع املتلقني يف 

، وبذا ال »دة ومقاومة االجتاه املدرسيمن أهم املباديء اليت قامت عليها هذه البالغة  ربط الشكل باملا «-
حنتفي باللفظ دون املضمون أو العكس، وما يهم هو دراسة اجلانب احلجاجي والوظيفي هلما جمتمعني يف أسلوب 

  .مالئم للموضوع، يوظف عناصر تزيد عملية اإلقناع
 جعلتت بعض املفاهيم اليت رإال أهنا غي) بالغة أرسطو(لكن رغم استفادة البالغة اجلديدة من القديم       

  1:يتخذ منطا خاصا من التحليل مبنهجية وأهداف خمتلفة، توضحه النقاط التاليةالدرس البالغي احلجاجي، 
ه من منظور البالغة اجلديدة يسعى للحصول على إن كان احلجاج يهدف إىل حتقيق اإلقناع عند أرسطو، فإنّ-

واإلجبار بتقديم احلجج والرباهني يف حني يرتكز اإلقتناع على قابلية النقض اإلقتناع، ذلك أن اإلقناع يعتمد الفرض 
بالنسبة للحجج واحتماليتها؛ أي أهنا ختضع للمناقشة حتى حيصل التسليم واإلذعان، و إذا يكمن الفرق بينهما يف 

ة تفتح له جمال احلوار والنقاش أن املخاطب يف احلالة األوىل يقنع دوما باحلجج فهو جمرب ال خمري، بينما احلالة الثاني
  .ليكون اقتناعه عن طيب خاطر مما يعين أن النتيجة الثانية أحسن من األوىل

القضائية، االستشارية، االحتفالية، استنادا إىل مقام املخاطب : حصر أرسطو جمال احلجاج يف ثالثة أجناس -
ع دائرة احلجاج لتشمل مية، أما بريملان فقد وسالذي يكون إما قاضيا أو سياسيا أو مجهورا حاضرا يف ساحة عمو

، )ت من علوم شتىأي أهنا تغذّ(وحتى احلياة اليومية، فهي نظرية عاملة ...الفلسفة والنقد والقانون واللسانيات
ب فيها قد يكون مجهورا أو قارئا، بل قد يكون املتكلم نفسه الذي يستخلص من ذاته ذاتا أخرى حتاوره، واملخاطَ

  .ا ال يشرتط احلضور خبالف أرسطوان إذًفبريمل
-ف أرسطو يف كتابه الصور والوجوه البيانية إىل حمسن كلمة ومقوم حجاجي، مما جعله يسقط يف تناقض جتلى صن

بينما عدها .مقوما حجاجيا مثل الشاهد ذلك ضمن االستعارة حيث اعتربها حمسنا لفظيا، ويف موضع آخر
بالنظر إىل قيمتها احلجاجية يف الكالم وهلذا عارض تقسيم أرسطو، بل ذهب إىل بريملان مقوما حجاجيا أساسيا 

                                                
 :الشبكة العاملية للمعلومات، املوقع. 2010، جانفي 44السابعة، العدد  نور الدين بوزناشة، احلجاج يف الدرس اللغوي الغربي، جملة علوم إنسانية، السنة 1

http://www.ulum.nl 
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إن حمسنا هلو حجاجي إذا كان «: أبعد من ذلك حيث اعترب احملسنات اليت أمهلها مقومات حجاجية يقول
على العكس من يبدو معتادا يف عالقته باحلالة اجلديدة املقرتحة، و استعماله وهو يؤدي دوره يف تغيري زاوية النظر

ذلك فإذا مل ينتج عن اخلطاب استمالة املخاطب فإن احملسن سيتم إذراكه باعتباره زخرفة، أي باعتباره حمسن 
يف هاته العبارة يبطل بريملان التمييز القائم بني  1.» ..أسلوب، ويعود ذلك إىل تقصريه عن أداء دور اإلقناع

جبعله احملسنات تكتسب دورا حجاجيا، إذ إهنا تسهم يف تغيري  احملسنات البالغية واملقومات احلجاجية، وذلك
  .  موقف املتلقي

     ديكرو"م املذهب احلجاجي يف البالغة مع وقد تدع O.Ducrot " الذي أضاف اجلانب اللغوي، متقصيا
يف احلوار اجلوانب احلجاجية " M. Meyer  مايري"ووظف  .التقنيات احلجاجية اللغوية وفق سالمل وروابط لغوية

  ".نظرية املساءلة"فيما أمساه 
 

  البالغة هي األسلوب: االجتاه األسلوبي ـ 2
بدأت خطابة أرسطو يف االحنسار منذ وقت مبكر؛ إذ ختلصت من قسمني طاملا عدا من مكوناهتا الثانوية     
اللذان يتعلقان ) يف تناقض يتذكر اخلطيب كالمه ألالّ يقع(، والذاكرة )طريقة إخراج القول(متثيل القول : ومها

املشاوري، املشاجري، : باملشافهة، ثم امتد الضيق واالحنسار إىل األجناس الثالثة للخطابة اليت حددها أرسطو
  .التثبييت، بفعل تقلبات احلياة السياسية 

" دي سوسري"ومع التحول املعريف املهم الذي جد يف أوائل القرن العشرين يف دراسة اللغة حاول بعض تالميذ     
ستاذهم الرائدة وأعادوا النظر يف املنجز اللغوي، وانتهى بعضهم إىل إرساء علم أالناهبني االستفادة من دروس 

اخلطابة  يوما بعد يوم بأهنا العلم املؤهل ليحل حملّ ، فبدأ الناس بعد ذلك  يقتنعون"األسلوبية"جديد مسوه 
 .باعتبارها العلم الذي يقع يف جمال تقاطع األدب واللسانيات ويهتم من النص جبانب العبارة ،2"امليتة"

                                                
1                                                                         Chaim Perlman Lempire Rhétorique, Paris, Vrin, 1977 ,p53.  
 .33ملصطلح احلجاج، ص  محادي صمود، مقدمة يف اخللفية النظرية 2
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مع " األدبية"أدت بلورة سؤال  إذ ،القطب اآلخر للبالغة احلديثة هو قطب بالغة العبارةومنه تشكّل     
أدبية إىل تقوية هذا املسار - د فعل على االهتمام باملكونات اخلارجوكر ،الشكالنيني الروس يف إطار لساني

   .وتعميمه باعتباره بالغة عامة كافية لفهم اخلطاب وتفسريه االختزايل
ني تابع احلركات الطليعية يف جمال الشعر عرض هذا التوجه إىل النقد خاصة ح غري أن توسع نظرية اخلطاب     

جريار "مقال  وقد اشتهر. االستعارة: يف صور داللية خاصة ثم يف صورة واحدة) الشعرية(البالغة  فاختزل
على ) بل الشعرية(هيمنة العبارة  رد فعل إزاءكيف أوائل السبعينات الذي نشره  " Gérard Genette جينيت
  :متزامنة ثالثة نصوص تكاد تكون رتظه 1970-1969الفرتة املمتدة بني ، حيث ذكر فيه أنه يف 1 البالغة

   Rhétorique  générale du Groupe de Liege العامة جلماعة لييج البالغة كتاب-
 Pour une rhétorique de la حنو بالغة لصورة التعبري املعممة:  M. Deguy ميشيل دوكي مقال -

figure généralisée  ،  
وهذه هكذا  . .La métaphore génénalisée االستعارة املعممة : J. sojcher مقال جاك سوشر -

  .إىل صورة التعبري إىل االستعارة من البالغة النصوص قلصت موضوع الدرس

املسرد التارخيي الختزال البالغة الغربية الذي قدمه -كغريه من الدارسني يف جمال البالغة–وقد التزم جنيت     
، األعمال اليت كرست حتويل البالغة حنو صور التعبري عامة وااز خاصةووصل بذلك إىل مجلة  2"روالن بارت"

بصور التعبري  ساهم يف تقوية االهتمام الذي، "  Les tropesاازات" Dumarsais" دميارسي "كتاب مثل
جعل  مما ،زي يف مركز التفكري البالغيواملعنى اا التعارض بني املعنى احلقيقى اضعااملعنوية القائمة على ااز، و

  .التعبريي تفكريا يف التصويريف نظره البالغةَ 
شرح نسقي : منجزه من خالل  .امتدادا لعمل دميارسي وتكميال له " J. Fontana فونتاني" عمل وقد اعترب    

مصنف عام يف صور : ل إىل، ثم عدCommentaire raisonné des tropes . 1818للمجازات 

                                                
 .71ص جملة فكر ونقد، حممد العمري، البالغة العامة والبالغات املعممة،  1

 .40-38محادي صمود، مقدمة يف اخللفية النظرية ملصطلح احلجاج، ص  2
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االستعارة مفهوما واسعا  معطيا،  Traité général des figures du discours. 1821-1927اخلطاب
  . التغيري الداليل وعاما لتستوعب كل صور

أن حيسم االختيار  "جاك سوشر" ويف هذا السياق، ومسايرة لإلبداع الشعري احلديث، أمكن لبالغي مثل    
هذا الرأي هو  1.الصور، وجماز اازات جمرد صورة من الصور بل تصري صورةلتتحول من  .لصاحل االستعارة

املذهب البالغة أسرية  ملسار عملية االختزال وقعت وكنتيجة أخرية  ."وكيدميشيل "نفسه الذي وصل إليه 
  " .الشعرية "النقدي الذي أطلق عليه 

 إىل قيام كثري من الباحثني باملقارنة بني البالغة واألسلوبية من جانب أحقية هاته األخرية يف اإلشارة وال تفوت    
األول مييل إىل اإلدعاء هبذه األحقية ملغيا الرتاث : أن تكون الوريث الشرعي والوحيد للبالغة، فانقسموا إىل رأيني

منهما علما مستقال له  ة مفاهيميا وتطبيقيا، والثاني يعترب كالالبالغي متاما أو يعمل على إقحامه يف بوتقة األسلوبي
مرجعياته الفكرية واملنهجية، ليصري أحدومن الناحية التارخيية فالسابق يؤثر يف الالحق، أي أن -ال للثانيمها مكم

  . وللدارس أن خيتار منهما ما يالئم النص املراد حتليله-البالغة أثرت يف الدراسات األسلوبية
 عباءة اللسانيات يف دراسة النص وحتليله داخل ضري للبالغة، وال غنب األسلوبية يف البالغة ذوبان أن كما«     

واألسلوبية  البالغة تآزر فيه ويتجلى  "للنص األسلوبي البالغي التحليل"عنوان  حتت يكون أن واألسلوبية، بشرط
 2.» إنسانية معرفية، واختالفات ائتالفات مباينات من واألسلوبية البالغة بني ما األدبي، ليصبح والنقد

   
 السميائيات وعلم النص: التوجه اخلطابي- 3

    يف "للتأثري يف حمرك الكون"املؤهلة  د البحث عن بالغة لكل اخلطابات كما متناها جينيت، البالغةيتجس ،
من  أي يصادر مكون( بالغة معممة أو مؤممة من كوهناخرج لت األول والثاني؛البحث عن صيغة جتمع بني االجتاهني 

                                                
 .70صجملة فكر ونقد، حممد العمري، البالغة العامة والبالغات املعممة،  1

قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي بكلية اللغة سعد أبو الرضا، البالغة واألسلوبية ائتالف ال اختالف، أعمال ندوة الدراسات البالغية الواقع واملأمول،  2
كذلك حديث عن البحوث اليت تتناول ويف هذا املقال  .بتصرف ،709ص ، 2011ماي  25-24العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، بتاريخ 

 .أوجه التباين بني البالغة واألسلوبية، وأثر البالغة يف الدراسات األسلوبية
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وتتجاوز اللغة  ،املكونان الشعري والتداويل اخلُطيب إىل بالغة عامة ينصهر فيها) األخرى ويؤممها مكوناهتا املكونات
 إهنا .ها التأثري والتفعيلرائد. القول وأشكال التواصل بالغة تقع عند تقاطع أجناس .الطبيعية إىل عامل العالمات

عيبا نظرا لطبيعة  صيغة قد تظل هدفا هتفو حنوه القلوب وتقصر دونه املشاريع املضبوطة علميا وهذا ليس
نظرا لكوهنما خرجا بالبالغة عن حدود  لقد شكر جينيت مسعى روالن بارت وكبدي فاركا. املوضوع املتحركة

 1 .أغفلتها الشعرية صور التعبري واهتما باألبعاد األخرى اليت

 "H.F. Plett  هنريش بليت"لـ   Rhétorique et stylistique  البالغة واألسلوبية: قال املطولويعد امل    
التداويل للخطاب هذا التوجه الذي  إمهال البعد) الشعري(ه الثاني يأخذ على التوج؛ إذ حماولة للخروج من الثنائية

، )1969،1966(ليش .ن.اعرتف منظرون حمدثون مثل جلقد « :اغتنت به البالغة القدمية قبل أن ختتزل، قال
  بدقة فن العبارة القديم)1970كالنكبريك و أل . م.ديبوا و ج. ج(، وجمموعة لييج )1967(تودوروف  .و ت

"elocution"على اللسانيات البنيوية ، وأسلوبية االنزياح، وحاولوا إدماجهما اعتمادا .لة كانت النماذج احملص
من البالغة الكالسيكية، غري أهنا، خبالف األخرية، تتخلى بشكل يكاد يكون  ة أحيانا أكثر متاسكاهبذه الطريق

 2.»التوجه التداويل تاما عن

من املقام التواصلي ويراعي ثالثة أبعاد  يستند مقرتح هنريش بليت يف أساسه النظري إىل منزع مسيائي ينطلق    
و  وهذا النموذج يتعامل مع اخلطابات املختلفة حسب مقاماهتا،  .التداول، الداللة ،الرتكيب: يف بناء اخلطاب

  . مفهومها عند ياكوبسون ال على االنفصال والقطيعة ، ويقوم التمييز بينها على اهليمنة، حسبمقاصدها
الف الرؤى حول وبالنظر إىل انقسام البالغيني إىل التوجهات البالغية اليت مت ذكرها قبل قليل، والنابعة من اخت     

مفهومها، وطمع كل اجتاه يف أن يستويل على عاصمتها على حد تعبري حممد العمري، صار من الالزم حماولة 
اليت تساعد الوصول إىل املفهوم النسقي العام للبالغة، لكن قبل ذلك جيب أن تُأخذ يف احلسبان جمموعة من النقاط 

   .عا يف املبحث املوايلعلى وضوح الرؤية واكتمال الصورة، ستُذكر تبا

                                                
 .بتصرف 73حممد العمري، البالغة العامة والبالغات املعممة، ص  1

 .65، ص 1999ا الشرق، املغرب، حنو منوذج سيميائي لتحليل النص، ترمجة حممد العمري، أفريقي: هنريش بليت، البالغة واألسلوبية 2
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 :حنو مفهوم نسقي عام للبالغة: املبحث الرابع

     والواليات املتحدة يف وقت  الحظ حالياً كثرة مفرطة من األعمال املرصودة للبالغة تنظرياً وتأرخياً، يف أورباي
سانيات التداولية، للّ التنظري، إىل األمهية املتزايدة البالغية يرجع، يف جمال" النهضة"إن سبب هذه . واحد

يديولوجي، وكذا الشعرية اللسانية يف جمال وصف اخلصائص اإلقناعية والنقد اإل ونظريات التواصل والسميائيات
وأننا هندف من جهة  جل، أوالً، أن البالغة قد صارت علماً،نسونتيجة هلذه األمهية جيب أن . وتقوميها صللنصو

ليست حمصورة يف البعد اجلمايل بشكل صارم، بل إهنا  أن البالغة من، جهة ثانية،ثانية إىل إقامة نظرية بالغية، و
  R. Barthes ثيف فرنسا هم روالن بار البالغة اجلديدة إن رواد هذه. واسعاً للمجتمع لتنزع إىل أن تُصبح علماً

لقد  .بلْييج و بريملان و تودوروف Mu دي فاركا، وجمموعةكونرت و كب.و ب  G. Genetteجِريار جِينت  و
 1.»البالغة مبحثاً علمياً عصريا استطاع هؤالء الباحثون وباحثون آخرون كثريون يف بالد أخرى أن جيعلوا من

  :بالغة اخلطابة وبالغة الشعر- 1
جاجية مسها أيضا خطابية أوح(ي إىل بروز الوظيفة البالغية التشديد على عنصر املتلقي هو الذي يؤدإن     

اليت – إن البالغية هنا ال عالقة هلا باألسلوبية أو الشعرية. ذر من الوقوع يف االلتباساحلهنا ينبغي ). أوإقناعية
ر الفصل ويتعلق األمر بتعذّ ،نعدم احتمال الوقوع يف لبس أخطريومع هذا ال . -تتخذها مجاعة ليج مرادفا للبالغة

فإذا كانت البالغية تسعى إىل التأثري يف املتلقي وتعديل حاله النفسية والفكرية،  بالغية والشعرية؛ال: بني الوظيفتني
فإذا كان تغيري . إن متلقى القصيدة ال يظل هو نفسه بعد االنتهاء من القراءة. فإن الشعرية تسعى إىل نفس الغاية

هنا تلتبس . غية فإن الشعر نفسه حيقق هذا الغرضالبال األحوال النفسية والفكرية هو غاية األقوال احلجاجية أو
  2.ه فإننا نسلم هنا بأن الوظيفتني متباينتان ومتعارضتانومع هذا كلّ. الوظيفتان

                                                
 .22، ص حنو منوذج سيميائي لتحليل النص: هنريش بليت، البالغة واألسلوبية 1

على موقع الة .1996، 5، العدداملغرب ،تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـةجملة عالمات، حممد الويل، بالغة احلجاج،  2
   http://www.saidbengrad.net/al/n5/8.htm :الشبكة العاملية للمعلومات، الصفحةيف 
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املتعلقة  "جاكبسون"إىل هذه اإلشكالية حميال الدارس إىل االحتكام إىل فكرة  "هنريش بليت"وقد أشار     
الواقع أن النص الشعري و  تلغي الوظائف األخرى، بل تكتفي باهليمنة عليها،بالوظيفة الغالبة؛ فالوظيفة الشعرية ال

أن النص اإلقناعي حيتوي عناصر شعرية وعناصر  كما. حيتوي أيضا على عناصر إقناعية وعناصر محالة لألخبار
تج عن ذلك شعرنة لتغري يف منط التلقي، فقد ينلتراتبية الوظائف النصية، تبعا  وإذا وقعت انزالقات يف. إخبارية
حينا إىل تصور  وينبغي ترتيب الصور اللسانية حسب اهليمنة الوظيفية، وبذلك ستنتمي. ضياع شاعريته نص أو

  1 .أسلوبي شعري، وحينا إىل تصور خطيب، وحينا إىل تصور يومي

التنويه  معيف أن السمة الغالبة على اخلطابة هي اإلقناع،  الرأي "صمودمحادي "فإن موافقة  و هبذا اخلصوص     
، حيث تغلب اخلطابية على الشعرية، وقد هاحلجاج في بوجوداإلقناع ،  - هو اآلخر –أن الشعر قد يراد به  إىل

يف  "سامية الدريدي"كثري من الدراسات احلديثة نظرية احلجاج على النصوص الشعرية كما فعلت طبقت 
دكتوراه على ماجستري و  و رسائل وسارت الكثري من مذكرات2 ."الكميت هامشيات يفاحلجاج " :دراستها

  ... .الدرب نفسه، متقصية اجلوانب اإلقناعية يف القرآن الكريم واحلديث الشريف والشعر واخلطابة
ر يستخدم يف بعض رأي حازم الذي يذهب فيه إىل أن الشع" مفهوم الشعر " يف كتابه "جابر عصفور"وقد ذكر     

وهي اليت ترتبط حبياة اجلماعة ، حيث " باألغراض اجلمهورية"األحايني بغرض اإلقناع ، ويسمي تلك األغراض 
   .ميكن للشعر أن يفيد من اخلطابة يف كيفية اإلقناع ومحل النفوس على األشياء ، أو تقوية الظن متهيدا إليقاع اليقني

من الشعر واخلطابة يستهدفان املتلقي، فإن ما يلتمسه الشعر من املتلقي شيء خمتلف متاما  إذا كان كلّلكن     
غري يف كل قراءة باحتمالية داللية يإنه ، ع عن مهام اإلقناعالشعر يف أجود مناذجه قد يرتفّ. ه اخلطابةعما تلتمس

وقلما . يف اخلطابة، كما امتدح يف الشعرمل ميتدح أبدا الغموض . وليس األمر كذلك بالنسبة إىل اخلطابة ،جديدة
  3. خطب اخلطباء رد إمتاع املستمعني

                                                
 .103هنريش بليت، البالغة واألسلوبية، ص  1

 .1996، 40حوليات اجلامعة التونسية ، العدد : جلة حبث مب 2

 http://www.saidbengrad.net/al/n5/8.htm .جملة عالماتحممد الويل، بالغة احلجاج،  3
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إن . هي حجج ،إن ما نعتربه مقومات شعرية يف اخلطابة هي يف الواقع مقومات حجاجية "الويل"ويضيف     
  . جل اإلقناعاخلطيب، حينما يستخدم االستعارات يف اخلطابة فال يفعل ذلك ألجل اإلمتاع، وإمنا يفعل ذلك أل

البالغة العربية القدمية مل تراع الفروق بني أنواع اخلطاب يف التنظري البالغي، ومن ثم مل تأخذ نفسها بوضع وكون     
التحليل البالغي مراعياً اخلصائص النوعية ألنواع اخلطاب على تباينها  أسس نظرية ينطلق منها البحث البالغي، أو

سلكني اخلطابي والشعري، وبنت، انطالقا من مدونة نصوص خمتلفة األنواع متباينة قامت على دمج امل، ووتفاوهتا
خبالف ما كانت عليه البالغة علقة بهتعامة للكالم بصرف النظر عن نوع املنجز منه والغايات امل املقاصد، قوانني ،
على الفرق بينهما من جهة  ويلح، -إضافة إىل كتاب اخلطابة- يفْرِد الشعر بكتابالذي أرسطو الغربية ممثلة يف 

الوظيفة واملقصد، ومن جهة الوسائل املوصلة إىل تلك الغايات واملقاصد على ما جيمع بينهما بعد كل ذلك من 
  .تشابه يف بعض األساليب واألقسام، والسيما يف باب العبارة

ت يف مرحلة التأسيس، لك اليت ألفّت  من أخطر ما نتج عن هذا الدمج مصادرة قراءة الرتاث البالغي، والسيما    
ضيعت على الثقافة العربية جهدا كبريا بذله أصحاهبا يف بناء نظرية للخطاب تتجاوز  ،وقراءهتا من زاوية ضيقة

وهو اجلانب الذي وقع االهتمام فيها  بكثري ما وقع االهتمام به واالنتباه إليه، أي تتجاوز باب العبارة واألسلوب،
   .والرتكيز عليه

بالغة اخلطابة، وبالغة الشعر؛ فبالغة : نيت، ورأى ضرورة أن منيز بني بالغ 1وقد أشار حممد العمري إىل ذلك    
الذي أرسى اجلاحظ دعائمه يف فرتة كانت فيها اجلداالت كالمية ، والبحث عن " علم البيان"اخلطابة قائمة على 

دمة بني الفرق اإلسالمية، اليت يسعى كل منها إىل إنتاج الدليل من القرآن والسنة، واحملاورات والنقاشات حمت
 لذا فال غرو أن جند اجلاحظ يطابق بني املعنيني .تكون بالغته كفيلة بكسب أكرب عدد من املؤيدين "خطاب"

ة ويهتم بوسائل اإلقناع الشكلية واملضموني). متاما مثل مطابقة بريملان بني البالغة واحلجاج(  "اخلطابي والبالغي"
على اجلوانب  هداته وإمكاناته، هذا عالوة على تركيزلذلك اهتم باملقام ومبحد). على مستويي اهليئة واخلطاب(

  .مجاتية االرب
                                                

 .يتناول الفصل والوصل بني الشعرية واخلطابية، وما دارت حوهلما من آراء عربية وغربية، قدمية وحديثة البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول: يف كتابه 1
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وذلك ما أبان عنه ابن املعتز ، الذي مل يهتم باملقام ، وال بأقدار  " علم البديع"أما بالغة الشعر فتقوم على      
ألهنا من شأن لغة الشعر القائمة على اخلرق  أنه مل جيد يف النثر أمثلة بديعية؛ السامعني هذا إضافة على تأكيده

س النظرية احلوارية اليت تكر -اخلطابية–وبذلك فإن البالغة األوىل . يف الفهم" اخلطية" واالنزياح وعدم مراعاة 
دثني حول اإلبداع وتوظيف واحمل امىتسعى إىل كسب اآلخر، يف حني ترتبط البالغة الشعرية بالصراع بني القد

    .اللغة
  
  :بالغة التواصل- 2

ها بنتيجة واحدة وهي أنه مبجرد تصدت دراسات حديثة كثرية للعالقة بني البالغة والتواصل، خرجت كلّ    
، ثم تتوطد )الوصول، اإليصال، التواصل(نقرنه مباشرة بلفظ آخر هو ) األصل بلغ، يبلغ، بلوغا(تعريفنا للبالغة 

....) خماطَب، خماطب، رسالة، ناقل(أن كلى اجلانبني يرتكز على مكونات العملية التواصلية يتّضح العالقة حني 
، كما ....)قناع، إمتاع، إخبار، تأثريإإفهام، (لبلوغ الغاية املقصودة ) عوامل املؤثرة يف كل منهاوال(ويهتم باكتماهلا 
  .البالغة قدميها وحديثها وهي يف األصل جوهر التواصل" املقام"شغلت فكرة 

انيات وسامهت اللس جرى احلديث عن مفهوم التواصل باعتباره مرتبطا أساسا باللغة أداة للتواصل، لطاملا     
علما قائم الذات، حيث أصبح التواصل منفتحا  التواصلية يف تأسيس هذا املعطى، إىل أن ظهرت السيميائيات

 حتمل يف طياهتا داللة ما، فتجاوزت بذلك حدود البعد اللساني يف العملية على كل األشياء والعالمات اليت

 .للتبادالت االجتماعية  إطار حاجتهالتواصلية إىل أبعاد وأنساق تواصلية أخرى أحدثها اإلنسان يف

فإن مفهوم التواصل  1 » العلم العام لكل أنساق التواصل اللسانية وغري اللسانية« يميائيات تعد وإذا كانت الس     
" اخلطاب البصري"بدوره سيتغري تبعا لذلك، ليشمل أنساق تواصلية أخرى، مبا يف ذلك ما يندرج حتت مصطلح 

، وإمنا له خلفية قصدية تدفعه صادفةحمض مالته، فهو كغريه من اخلطابات ال يتم إنتاجه جبميع أنواعه وتشكّ
 ذات بالغة ميالد ستعرف األخرية العقودف لذا .اهلدف منه إنتاج معنى إبالغي معني ،ملمارسة سلوك تواصلي

                                                
 .46ص ،2005، املغرب، أفريقيا الشرق،  البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول العمري،حممد  1
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 فإن للتواصل، اللغة نظاما كانت فإذا البصري، اخلطاب بالغة وهي احلياة، ملتطلبات مالءمة أكثر يعد ،جديد طابع

 يف يظهر قد الذات قائمة لغة  هي بل أنظمة للتواصل، األخرى هي توظيفها ميكن وأمناطها أشكاهلا مبختلف الصورة
وسيكون أكثر اتكاهلا على السيميائيات، كوهنا املالكة لألدوات  1.ونظاما خاصا هلا حنوا يضع من األيام من يوم

 . اإلجرائية اليت ختول هلا أن هتب نفسها أداة الستجالء بالغة هذا النوع من اخلطابات

  
  البالغة املفهوم الشامل- 3
البالغة باملعنى الشامل جيعلها تستند على اجلوار املعريف وهو اللسانيات؛ فقد استمدت من النظرية اللغوية       

كثريا من الآلليات اإلجرائية ملعاجلة خمتلف مستويات النصوص واخلطابات املتنوعة، ابتداء من البنيوية ثم األسلوبية، 
افة إىل توظيف ما جادت به العلوم اإلنسانية من مفاهيم ومعارف تفيد باإلض. إىل السيميائية  وصوال إىل التداولية

  .يف الدرس البالغي كعلم النفس وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا وغريها
 فإن ، النصية الكلية األبنية يف وإمنا الوحدات الصغرى يف يتجلى ال األدبي اخلطاب يف  املبدع التجديد كان وإذا    

 هو ، فهذا اورةلمجا العلمية اخلطابات يستثمر أن إىل تدعوه معرفية منظومة يف يندرج بدوره غيالبال اخلطاب هذا

 والتقنيات األلسنية والشعرية اجلمال والنفس ونظريات اللغة علوم أحرزته الذي فالتقدم ،آللياته املنتج سياقه

 -Inter عرب ختصصية"بأهنا  توصف بطريقة مقوالته ويشكل اجلديد، البالغي بؤرة اخلطاب يف يصب األسلوبية

disciplinaire ".  
خمتلف  يف الدرس موضوع فتؤلّ اليت هي دةمتعد جوانب فثمة ، تدرس النصوص وغريها العلوم هذه كانت إذا    

 هبا، صفتتّ اليت العامة اخلصائص وذلك بتحليل مشرتكة، بصورة النصوص دراسة ضرورة تتجلى وعندئذ. امليادين

 أن اليت ميكن كثب النقاط عن نتفحص أن بوسعنا يصري حتى التحليل هذا يتم أن وما .اللغوية فيها واالستعماالت

    .والوظيفة البنية حيث من النصوص فيها تتباين

                                                
 ص ، 2008، 1، العدد 9جملة جامعة األقصى، مؤمتر األدب، مج حممد التونسي جكيب، إشكالية مقاربة النص املوازي وتعدد قراءته عتبة العنوان منوذجا،  1

  .552بتصرف 
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 مؤسسوه، يقول كما النص، علم ينادي هبا اليت هي امليادين واملتعدد األعم الطابع ذات للنصوص املقاربة إن هذه    

 هذا اإلطار يف اآلن يندرج فإنه ذلك ومع ، األدبية الدراسات إطار يتجاوز موضوعه فهو طبيعة إىل بالنظر أنه ويرون

  1.منهما أعم ميدانه كان وإن واألدب، اللغة علوم جانب إىل
تزم اجلانب إن املفهوم احلديث للبالغة خمالف ملا كانت عليه لقرون عديدة فنا وأداة نسقية إلنتاج النصوص تل    

وتستند عملية . املعياري، بل إنه عكس ذلك؛ إذ مل يعد اهلدف األول للبالغة العلمية هو إنتاج النصوص بل حتليلها
املربر األول ذو طبيعة تارخيية، فهناك أمر : إعادة بناء البالغة، باعتبارها منهجا لتحليل النصوص، على مربرين

...) خطابات، مواعظ، رسائل، أشعار(ة بالغية فإن نصوصا خمتلفة أكيد وهو أنه على طول تاريخ وجود نظري
فإننا سنساهم يف كشف تركيبها  ،تأويل النصوصلتٌنتج حسب قواعده، فإذا استعملنا بعد ذلك املقوالت البالغية 

واملربر الثاني ذو طبيعة جوهرية ومناهجية؛ فقد أظهر النسق البالغي، عرب قرون، قابلية  .الشكلي القصدي
  2.على مجيع النصوص املمكنة البالغة تطبيقبتسمح (...) االستمرار، بل ومرونة 

 املبذولة اهودات الكثري من هناك-أي ربطها بكل أشكال اخلطابات–وعلى أساس النظرة الشمولية للبالغة      

 جديدا بابا تفتح أن ، ميكن احملمودة األخرى اجلهود هلا بعض أضيفت إذا -سيما املغربي -البالغي التنظري يف اليوم

والتداولية، ومن ثم قراءة  واإلقناعية احلجاجية مكوناهتا عن والكشف القدمية، البالغة العربية قراءة إلعادة
  .اخلطابات املتنوعة وفق هذه النظرة

    اإلعالمية للثورة مواكبة وجعلها ،األخرية هذه حتيني يساعد على أن شأنه من للبالغة الشامل املفهوم هذا تبين إن 

 أن يكفي إذ بامتياز، بالغة عصر هو عصرنا إن  Michel meyerميار  ميشال مع لنقول ،احلديثة والتواصلية

 تواصل أمام أنفسنا لنجد إخل،  اإلشهارية اإلعالنات إىل أو السياسة رجال إىل نستمع أو اجلريدة نقرأ أو التلفاز نشعل

  .بالغي
  

                                                
 .8-7 صصالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص،  1

 .24-23هنريش بليت، البالغة واألسلوبية، ص  2
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  :الفصل ةـخالص
البالغة العلم العام للخطابات، يعمل على حتليلها وفق املناهج  سبق ترتسخ مشروعية عد ما استنادا إىل    

اللغوية املعاصرة؛ إذ يدرسها سيميائيا بوصف ما حتمله من دالالت ترتكز على جوانب مقصدية تداولية، تأخذ 
ل منه بعني االعتبار جوانب العملية التواصلية، سيما املتلقي، لتبحث يف التقنيات املوظفة يف اخلطاب واليت جتع

  .ه مع احملافظة على مسات اخلطاب املدروس، فهو الذي يفرض تقنيات دراستههذا كلّ .مقنعا مؤثرا
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  :مدخل
باالنطالق من النظرة الشمولية للبالغة، وكوهنا العلم العام للخطابات، يأتي دور إجالء كيفية تطبيق آلياهتا     

أن النجاح " Yvanocsإيفانوكس "املنهجية وجوانبها اإلبستيمولوجية يف حتليل اخلطاب اإلقناعي، واعتبارا مبقولة 
اعتمد على العالقة الالزمة بني البالغة ودراسة وسائل اإلقناع، يف جمتمع يتّجه يوما بعد يوم حنو احلايل للبالغة قد 

سيما مع تطور وسائل االتصال املختلفة، وموازاة هلا نظريات التواصل اليت هتتم . علوم التحريض والدعاية
ل مطلبا أساسيا يف كل عملية اتصالية ولقد أضحى احلجاج يف رحاب هذا التحو. باخلطابات اهلادفة إىل اإلقناع

  .تستدعي اإلفهام واإلقناع
، واليت جتعل من اخلطابة "بريملان"وعليه سيتوسل هذا البحث أسس البالغة اجلديدة اليت أرسى دعائمها     

وال . مدار اخلطابة " احلجاج"ممارسة إبداعية لإلقناع، ومن البالغة تقنية لدراسة أشكال هذا اإلقناع من خالل 
يعد هذا نقضا ملا مت الرسو عليه من مفهوم شامل للبالغة، فالزالت بالغة إقناع وإمتاع يف آن واحد، لكن وقع 

، الذي هو أحد )خطاب الدعاية التجارية(بالرجوع إىل نوعية اخلطاب حمل الدراسة " اإلقناع"االختيار على جزئية 
  .حتريض ودعايةمتثّالت اخلطاب اإلعالمي، ويتسم مبا يتسم به من 

يطبق على كل النصوص واخلطابات، فكل خطاب مقنع هو حجاجي، مع وجود " احلجاج"مع العلم أن    
خصوصية لكل صنف بعينه، وهذا بطبيعة احلال ال مينع من كون اخلطاب احلجاجي نفسه حيوي خصائص أسلوبية 

أي " اجلوار املعريف"فادة مما أطلق عليه سابقا واملؤكّد أن سيتم اإلبقاء على إمكانية االست. مجالية تثبت بالغته
" بالغة"وإبراز " تأويل"، ومن كل ما من شأنه أن يقدم دعما لعملية ...العلوم اإلنسانية واالجتماعية واللغوية

  .  اخلطاب املقنع
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  مفهوم احلجاج: املبحث األول

ليس من اليسري تقديم تعريف مضبوط ودقيق للحجاج، فهو من املصطلحات ذات االستعماالت املتعددة     
لغوية، دينية، فلسفية،  :السياقات، إذ تتعدد أشكال ظهوره، ويستعمل مع أنواع اخلطابات باختالف مرجعياهتا

استنادا على . ني مكتوبا كان أو منطوقاويصبح بذلك احلجاج بعدا من أبعاد اخلطاب اإلنسا... بالغية، قضائية
ذلك فما سيأتي سيكون حماولة ملقاربة هذا املصطلح من جوانبه اللغوية واملفاهيمية املختلفة، ليكون باإلمكان 

  . للحكم على إقناعية اخلطاب، وبالتايل بالغته -فيما بعد–االتكال عليه 
  :احلجاج لغــة- 1

 احلجة«: الذي قال منظور البن العرب األساسية يف تعريفها للحجاج على ما جاء يف لسانجمع املعاجم الّلغوية تُ    

 عند الظفر به يكون الذي الوجه حلجةا« ":األزهري" وقال ،» اخلصم به دوفع ما هي احلجة وقيل ، الربهان هي

 احلجة ومجع ، التخاصم : والتحاج ، جدل أي حمجاج وهو رجل احلجة نازعه وحجاجا حماجة وحاجه ، اخلصومة

 وقال1.»باحلجة غلبه أي موسى آدم فحج ، احلديث ويف حجته غلبه حجا هحجه حيج و ، وحجاج حجج 

 هو هاهنا احلجاج فأساس 2.»واحد والدليل احلجة وقيل ، الدعوى صحة على به دل ما احلجة «: "اجلرجاني"

 .املعينة املواقف من موقف بناء أو معينة، قضية إلثبات دليل على الرتكيز

   le Rober": روبري"حسب قاموس أبرزها متقاربة معان عدة إىل تشري ""argumentلفظة  الفرنسية اللغة يف   
  . احلجج باستعمال القيام -
  .واحدة نتيجة حتقيق تستهدف اليت احلجج، من جمموعة -
 . ما  مناقشة يف هبا االعرتاض أو احلجج، استعمال فن -

                                                             
  .779، ص 10ج  ابن منظور، لسان العرب، 1
  .73 الشريف اجلرجاني، معجم التعريفات، ص  2

  



77 
 

حجج، أو عرض وجهة نظر  بواسطة أو أطروحة  اعرتاض عن الدفاع«  إىل تشري Argumenter كما أن-
  1.»معارضة مصحوبة حبجج

 معارضتك أو مساندتك تربر أو تعلل اليت احلجة هو احلجاج « أن   Cambrige" كامربدج " قاموس يف وجاء

  2.» ما لفكرة
  3:التالية النقاطج استنتاوميكن من هذا التحديد الداليل اللغوي 

، إنه يبحث دائما ألخذ قبول وموافقة ذلك ه إىل متلقٍومن هنا فهو يتوج ،ـ أن احلجاج يهدف إىل تأسيس موقف ما
  .املتلقي

لترتك أثرها يف  ،ا حمكماـ أن احلجاج يعتمد على تقديم عدد كبري من احلجج خمتارة اختيارا حسنا ومرتبة ترتيب
  4.املتلقي، وهذه اخلاصية جتعله يتميز عن الربهنة

  .ـ أن احلجاج يتعلق باخلطاب الطبيعي من جهيت االستعمال واملضمون، فهو ذو فعالية تداولية جدلية
  .ـ أن احلجاج يهدف إىل جعل العقول اليت يتوجه إليها تنخرط يف األطروحة أو الدعوى

  .االحتمال وليس جمال احلقائق البديهية املطلقة ـ أن جمال احلجاج هو جمال
  
  :احلجاج اصطالحا- 2

اندرج احلجاج قدميا يف ما يسمى بالبالغة، واخلطابة، وفن اإلقناع، وكثريا ما ورد يف الثقافتني الغربية والعربية     
فات اليونان إىل أهم ما ورد عند العرب يف هذا مبعنى اجلدل والتناظر واإللقاء، وما إىل ذلك، انطالقا من مؤلّ

ومل يعد من السهل مبكان حتديد املعنى الدقيق النهائي للحجاج بالنظر إىل أنه تتجاذبه مناطق علمية . الشأن
                                                             

1 Le Grand Robert , Dictionnaire de la langue français , 1er rédaction , paris , 1989 , p 535                                 
2                    Cambrige Advenced Learners , dictionary , Cambrdge University Press , 2nd pub , 2004, p 56    
، 2000-2-11، 26املغرب، عدد جملة ثقافية فكرية، ، جملة فكر ونقد، ديداكتيكية  لسانية   مقاربة فلسفية -حول مفهوم احلجاج يف الفلسفةحممد رويض،  3

  .38ص 
ص  ،2006، 1ط الطبع، يف العمدة واحلجاج ،ولقد حدد أبو بكر العزاوي الفرق بني احلجاج والربهنة واالستدالل مع إعطاء األمثلة لذلك، أبو بكر العزاوي، اللغة  4

15-18.  
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، وحتى النفسية ...)الديالكتيك، التداولية(فلسفية، منطقية، بالغية، لسانية : وجماالت معرفية عدة
التواصل احلديثة، وكل موقع من هذه املواقع يتناول جانبا معينا من احلجاج على حسب واالجتماعية ونظريات 

مجلة من املفاهيم اليت وضعت للحجاج وفق املسار على العموم هذه و. منطلقاته الفكرية وتطبيقاته املنهجية
الغربي والعربي(ر البحث اللغوي التارخيي لتطو (1. هاتهوتعدد توج  

  :فكر الغربي القديماحلجاج يف ال- أ- 2
 : السوفسطائيني عند احلجاج - 

ة اليت وأتباعه مهارة القول، وحثوا على استخدام احلجج املضللّ" Protagoras بروتاكوراس"علم  لقد    
ستسمى هذه احلجج بالسفسطة، وستصبح السفسطائية ختصصا دراسيا يعني على . ظاهرها حق وباطنها باطل

ابتكر السفسطائيون إذن البالغة اليت . املساوىء يف كل موضوع ميكن للعقل أن يقوم فيه باملزايدةإظهار احملاسن أو 
هي فن الكالم الذي يتوخى اإلقناع، فن الفصاحة وخاصة فصاحة اخلطاب السياسي أو القانوني، املستخدم لكل 

هبدف ...) االنفعاالت واملعتقدات، الصور املؤثرة، االستدالل اخلاطىء، استدعاء املشاعر، استغالل(اإلمكانات 
  2.حتقيق النجاح الشخصي واحلصول على التصويت املؤيد من طرف املستمعني أو اجلمهور

 : أفالطون عند احلجاج- 

 بعض مع أقامها اليت احملاورات خالل أخذ أفالطون من سقراط جوهر معارضته للسفسطائيني وللبالغة، من    

 احملاورتني هاتني خالل فمن؛ " ليزياس " مع حماورته و" رجياسف " مع أقامها اليت احملاورة، سيما  السوفسطائيني

                                                             
  :مذكرتا ماجستري غري املنشورتني  1
  .2003دراسة يف كتاب املساكني للرافعي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  جامعة ورقلة، - هاجر مدقن، اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه -
 .2010حيان التوحيدي، ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، حسني بوبلوطة ، احلجاج يف اإلمتاع واملؤانسة ألبي  -

. تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـة ليونيل بلينجر، اآلليات احلجاجية للتواصل، ترمجة عبد الرفيق بوركي، جملة عالمات، 2
 .34، ص 21، العدد املغرب
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 احلجاج عكس على واخلري، العلم مها أساسيتني دعامتني على تعتمد اليت اخلطابة من ينطلق احلجاج مقصد أن يرى

؛ فاألول "اإلقناع"و" اإلفحام"و لديه تفريق بني  .الصحة من له أساس ال خمادعا حجاجا يعتربه الذي السوفسطائي
هو صنيع الفيلسوف، املنشغل باملنطق، الباحث عن احلقيقة والوجود واملثال، بينما اإلقناع هو صنيع اخلطيب 

ومن يعمد إىل اإلقناع يف معناه الثاني يستخدم السفسطات واألدلة . الذي يعاجل اآلراء، واألشياء املرئية، واحملتمل
  1.إنه يؤثر على خيال املستمع وليس على عقله: عاطفيةال

 : أرسطو عند احلجاج - 

 تناول ، حيثعربا أو غربا بعده جاء ملن األساسي املرجع فهو ، احلجاج عملية يف العمدة " أرسطو " يعترب    

 املتعلقة باجلوانب هيربط البالغية الزاوية فمن جدلية، زاوية ومن بالغية زاوية من متقابلتني، زاويتني من احلجاج

 نتائج إىل لتصل مقدمات من وتنطلق حوارية بنية يف تتم تفكري عملية احلجاج يعترب اجلدلية الزاوية ومن، باإلقناع

 إذ بينه اخلطاب ملفهوم " أرسطو" يقدمه الذي التحديد يف تتكامالن املتقابلتان النظرتان فهاتان بالضرورة، هبا ترتبط

 والنوع القضائي النوع االستشاري، النوع :ثالثة أنواع يف دهوحيد اإلقناع يف الرغبة ومن احلضور أنواع من انطالقا

 للفعل الثالث باألفعال عالقتها يف ،اللوغوس الباتوس، االيتوس،: احلجج من مستويات ثالث بني ميز وقد  2.القيمي

   .اخلطاب املستمع، اخلطيب، : اخلطابي

 .نفسه عن يقدمها اليت والصورة اخلطيب بشخصية املتعلقة اخلصائص يصف : االيتوس

 .املستمعني لدى إثارهتا يف اخلطيب يرغب االنفعاالت من جمموعة ويشكل : الباتوس

 على اخلطابية بالقدرة اخلطابي فريتبط السلوك يف العقالني اجلانب لميثّ الذي املنطقي احلجاج وميثل : اللوغوس

 3.احلجاجي والبناء االستدالل

                                                             
 .35ليونيل بلينجر، اآلليات احلجاجية للتواصل، ص 1

  . 15 ص ، 2005، 1، املغرب، ط الثقافة دار ، واللسانية واملنطقية البالغية الدراسات خالل من احلجاجية النظرية ، طروس حممد  2
   .18 ص ، املرجع نفسه    3
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 من أوسع األول«  : أن  إذ واحلجاج اخلطيب، اجلديل احلجاج بني أرسطو أقامه الذي  االختالف ذلك من واألهم    

 الفعل توجيه يف ميارس كما ،بالسلوك املتعلّقة األحكام من جوانب وفحص الفكر قضايا فحص يف ميارس فهو الثاني

 1.» أو صنعه االعتقاد وتثبت الفعل توجيه هو فمجالُه الثاني أما الفكري، البحث يف أدخل ممارسته كانت وإن

 فوجد واخلطبة اجلدلية بني املناقشة فرق فقد احلجاجي، القول بناء وفعل إليه واملقول القائل قضية يف فصل كما    

ومن هذا املنطلق عدد مراحل إنتاج القول . احلجاجي القول بناء فعل يف إليه املقول إسهام خصوص يف اختالفا بينهما
إىل ترتيب أجزاء ) أطلق عليه مصطلح البصر باحلجة(احلجاجي، وهي تبتدىء من البحث عن مواد احلجاج 

: توخي األسلوب املالئم للعبارة وصوال إىل الوجه الذي تقع عليه التصديقات، اليت بدورها قسمها إىلمع القول 
من احلجج املتوفرة قبليا، وأخرى صناعية وهي العملية األساسية يف صناعة القول تصديقات غري صناعية تنطلق 

    2.احلجاجي من استعارات ومفاهيم وجدل

 : قديمال العربي يف الفكر احلجاج - بـ- 2

 آيات يف ونلمسه وجدل وبرهان، حجاج بلفظ جاء املختلفة، فقد مبعانيه الكريم القرآن يف احلجاج ورد لقد     

 تباين قد الشريف النبوي احلديث يف احلجاج كذلك فإن. 4 مرات مثان وردت برهان كلمة أن كما   3.كثرية

 يف احلجاج يتأكّد توظيفهم القدمية العربية البالغة أقطاب الوقوف عندبو   5.إىل آخر حديث من واختلف

 : ومنهم إبداعاهتم يف أساسية بنية وأنّه شكّل مؤلفاهتم،

 اجلاحظ -

                                                             

   .8 ص ، 1979، لبنان ، بريوت القلم، دار ، الكويت املطبوعات وكالة ، بدوي الرمحان عبد ترمجة ، اخلطابة ، طاليس أرسطو 1 
نشر كلية اآلداب ، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم: ضمن الكتاب اجلماعيهشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، : ينظر تفصيل ذلك 2

 .295 - 175، ص 1998منوبة، تونس، 

تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، : حيث جعل حممد الطاهر بن عاشور احلجاج مرادفا للجدل يف تفسريه هلاتني الآليتني .7:النساء. 257: البقرة 3
  .30، ص 3، اجلزء1984

  .الزخمشري، حسب تفسري  واحتمال شك أي فيه يكون ال أي ، دعواك صحة لتثبت قاطع بدليل تأتي أن فالربهان. 111: البقرة: من بينها 4
  .2006، 1، ط134التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، ندوات ومناظرات رقم : ذكرها محو النقاري يف 5
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 إيضاح حاول البالغة، فيه تناول الذي الفصل ففي ، باحلجاج يتعلّق مما كثريا تناول ، "والتبيني البيان" كتابه يف     

 قليل اجلوارح ساكن رابط اجلأش اخلطيب يكون أن وذلك البالغة آلة اجتماع البالغة أول « :يقول إذ املفهوم هذا

  1 ».طبقة كل يف التصرف فضل قواه يف السوقة، ويكون بكالم امللوك وال األمة سيد يكلم ال ، اللفظ متخير اللحظ
 على) إقناع(فيه الغاية  تقدم إقناع وهو الشفوي اإلقناعي اخلطاب هي اجلاحظ غاية أن النـص يتّضح هذا ففي

 من خبطابات أيضا يستشهد كما ، املقامات واألحوال حسب وشكلها الثانية طبيعة األوىل وحتدد ،)اللغة( الوسيلة

 اليت خبصائصه جنس بكل ويتحفظ خطابا بوصفه جنس كل مع يتعامل الشعر، فهو يف أو النثر يف سواء العرب أقوال

 2.بعينه جنس على يقتصر مل عنده اإلقناعي فمفهوم اخلطاب النادرة، مزاياه من وهذه الشكل، مستوى على متيزه

 العسكري هالل أبو -

 دون به ويشعر به حيس كالما يقول الشاعر ألن كبرية حجاجية وظيفة له الشعر أن معناهبالشعر،  احلجاج طرب     

 ما ميلك الذي وهو :« العسكري يقول .شعره خالل من حجاجية مرام وأهداف إىل يصل أن يريد فهو لذلك، غريه

 به وتقام احلاجة به ويبلغ املستعصية األدبية العريكة به وتلني املستوحشة ويؤنس القلوب النافرة القلوب به تعطف

 اجلدل بوظيفة وليس احلجاج بوظيفة ينهض قد و احلجج، به تقام الذي األساسي الفن هو فالشعر 3.»احلجة

  . احلجاج يف يضطلع وكيف املقام قضية عن أيضا تكلم كما حسبه،
  الكاتب  وهب ابن  -

 ؛ حيث "البيان وجوه يف الربهان" املوسوم كتابه يف وهذاواادلة،  باجلدل ربطَه فقد لديهباحلجاج  يتعلق فيما     
 فيه اختلف فيما احلجة إقامة به يقصد قول فهما واادلة اجلدل وأما« : بقوله واادلة للجدل دقيقا تعريفا قدم

 وينبغي 4.»االعتذارات يف والتنصل واخلصومات احلقوق والديانات، ويف املذاهب يف املتجادلون، ويستعمل

 .القبول السائل على يوجب الذي إقناعه يكون وأن يقنع أن للمجيب

                                                             
  92 .، ص )د ت(،  )د ط (، الفكر دار ، هارون السالم عبد حتقيق ، والتبيني البيان ، حبر بن عمرو عثمان أبو اجلاحظ 1

  .448-449 ، ص2004، بريوت، لبنان ، املتحدة اجلديد الكتاب دار ، تداولية مقاربة اخلطاب اسرتاتيجيات الشهري، ظافر بن اهلادي عبد  2
   . 49 ص، 2006 ، 1 ط ، بريوت ، العصرية  املكتبة ، إبراهيم الفضل أبو وحممد البجاوي حممد علي حتقيق ، الصناعتني كتاب ، العسكري هالل أبو  3
   . 176 ص ، البيان وجوه يف الربهان وهب، ابن  4
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 احملمود، فهو فأما «املذموم؛  واجلدل احملمود اجلدل بني وميز أخالقية تصنيفات إىل اجلدل وقسم صنف لقد     

  1.»والسمعة الرياء به وطلب والغلبة، املماراة به أريد فما املذموم وأما الصدق، فيه ويستعمل احلق، به يقصد الذي
 2:ما يلي اجلدل أدب يف " وهب ابن " اشرتط وقد

 .والنرب األذى من يسمع عما اادل حيلم أن -

 .نفسه له تسوله وما برأيه يعجب أال -

 .وحجته بقوله ويقصده ، خصمه من اإلنصاف يطلب أنه مكابر، غري منصفا يكون أن -

 .به ويستهني خصمه يستصغر أال -

 القرطاجين حازم - 

 إذ ، الكالم أوجه من أنه على احلجاج أورد أنه "األدباء وسراج البلغاء منهاج " املوسوم كتابه يف به جاء ما أهم     

 على يرد أن إما و واالقتصاص، اإلخبار جهة على يرد أن إما والكذب، حيتمل الصدق كالم كل كان ملا « :يقول

 3.» االحتجاج واالستدالل جهة

 :يقول اإلسرتاتيجيتني هاتني بني متييزه االستدراجات، ويف و التمويهات ومها اخلصم إلقناع طريقتني عرض كذلك    
 باستمالته أو قوله، يقبل من هبيئة املتكلم بتهيؤ تكون واالستدراجات األقوال، إىل يرجع فيما تكون التمويهات « 

 احلكم، عند مقبوال كالمه بذلك يصري حتى خصمه، على وإحراجه وتقريظه، بتزكيته له واستلطافه املخاطب
  4.»مقبول غري خصمه وكالم

 )هـ 456ت ( األندلسي حزم ابن - 

 رباملفكّ يلقب أصبح حتى حجاجي، بطابع -"والنحل واألهواء امللل يف الفصل" ومنها- الفلسفية كتاباته زخرت    
 ألن ، يقابله شخص كل يناظر أنه لدرجة باملناظرات واجلدال واحلجاج السجال من يهدأ ال كان أنه بدليل احلجاجي،

                                                             
   176. ص ، البيان وجوه يف الربهان وهب، ابن   1
  .190 ص ، نفسه املصدر   2
  .55ص ، 2008تونس، الدار العربية للكتاب، ، اخلوجة ابن احلبيب حممد :حتقيق األدباء، وسراج البلغاء منهاج ،أبو احلسن حازم بن حممد القرطاجين حازم  3
   . 56 ص ، نفسه املصدر   4
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 أجل من مناظرا يكن ، فلم العنيف باجلدال اشتهر فقد والكذب، الصدق بني الفاصل احلد هي واحلجاج املناظرة

 كذلك يعتمد كان كما  1.بالنص تتمسك عقالنية نقدية متيز بنزعة فقد ، احلقيقة بناء يف مسامها كان بل املناظرة

 اشرتاك أي يستبعد فهو ، الصحابة إمجاع أو السنة أو القرآن:  نظره يف وهي ، العقلية األدلة على مناظراته خالل

 . الديين املسلك يف إنساني

 خطابة « مها خطابيني، لونيني يف احنصر القديم اإلسالمي العربي الفكر يف احلجاج األخري القول إن يف وميكن    

 واملتكلّمني، واخلطابة الفالسفة بني وفيما واملناطقة، النحاة بني وفيما والنحل، امللل زعماء بني فيما واملناظرة اجلدل

 و التأثري يف فاعليتها جتسدت و 2.» آنذاك العلوم خمتلف يف العلماء يلقيها كان اليت الدروس يف متمثلة التعليمية
 اهتمام استقطب الذي ،الكريم القرآن :النص الثالث تتخطّ مل كما ، القصيدة و اخلطبة :النصني وعلى ، اإلقناع

 أكثر فما ، خاص حنو على جدلية وخطابية خطابية، طبيعة ذا آياته من كثري يف كان «باعتباره  ، العرب البالغيني

 ما إثبات أو ،تنفيه ما لنفي تقيمها اليت املعقولة احلجج املنطقية أو أكثر وما ، الكريم القرآن يف الواردة اجلدلية الوقائع

  3.»هتثبت
 ،الكالم أو القول هو و واحد قطب تتمحور حول اليت البالغية الدراسات حقل يف القدمية العربية اجلهود وكل    
 هو الربهان و اجلدل هو ، حديث قديم كمصطلح احلجاج أن على اجتمعت كلّها ، أداءاته و مقاماته و أحواله بتنوع

 البالغة منه نظرية ستنطلق الذي نفسه األمر وهو . متعددة مصطلحات من ذلك إىل وما …، التصديق و اإلقناع و

  . غريه و Perlman " بريملان" مع اجلديدة

  : احلديث الغربي يف الفكر احلجاج- جـ- 2
-إن املفهوم احلديث للحجاج حيتم علينا أن نرصد موقعه على خريطة الدراسات احلجاجية واليت من أبرزها    

  .البالغة، املنطق، واللسانيات؛ فكل منها اهتمت جبانب معني من احلجاج -املواقع
  :املقاربة البالغية-     

                                                             

  127 .ص ، ووظائفه وجماالته طبيعته التحاجج ، النقاري محو  1 
  126 .ص ، االتصال و البالغة ، ايد عبد مجيل  2
  128املرجع نفسه، ص  3
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 النص على تشتغل حيث وآلياته اإلقناع ال صاحبها خصصها قد األرسطية  من املعروف أن الريطورية     

 حجاجية عناصر تضمنت قد فخطابة أرسطو ، )واملفاضلة املشاجرة ، املشاورة( الثالثة املقامات يف اخلطابي

وهذه البالغة ميكن النظر  .املؤثّر االحتمايل اخلطاب من أصناف الحتواء قابلة الثالثة أجناسها أن كما وأسلوبية
 1.احلديثة البالغية الدراسات يف للبحث خصبا جماال أصبحت الذي اجلديد، باملفهوم العامة البالغةإليها على أهنا 

   احلجاج يف مصنف"" تيتكا"مع  املشرتك مؤلفه يف وبالتحديد احلجاجية، النظرية مؤلفاته يف " بريملان " طور    

traitè de l'argumentation "، باسم قبل من ظهر الذي  "la nouvelle  rethoriques " اخلطابة أو 

 صلته و واجلمهور، اخلطيب بني تفاعل هناك يكون أن أي اخلطيب، ومجهوره بني احلجاج ينزل والذي اجلديدة

 اخلطابة وصناعة ناحية من اجلدل صناعة على للحجاج تعريفهما يف استندا واضحة، حينما األرسطية باخلطابة

 التسليم إىل باألذهان تؤدي أن شأهنا من اليت اخلطاب تقنيات درس « : بأنه ) احلجاج ( يعرفانه إذ أخرى، ناحية من

  2.»التسليم ذلك درجة يف تزيد أن أو أطروحات من عليها يعرض مبا
 منهما واحد كل يسعى « :قائال:"واالتصال البالغة " كتابه يف " ايد عبد مجيل" التعريف هذا عن علّق وقد    

 هذه أمام يعد فلم السيف حد باستخدام ال ، احلرية من سياق يف بضاعة أو ، معتقد أو فكرة من لديه ما نشر إىل

 يقول كما يسمح حد إىل وازدهر اخلطاب هذا وشاع واالستمالة التأثري خطاب ، حد اخلطاب استخدام إال التيارات
  3.» والدعاية الرتويج قرن العشرين القرن على نطلق بأن بريملان

األساس يف البحوث والدراسات احلجاجية، و " تيتيكاه"و" بريملان"أضحت التقنيات احلجاجية اليت بلورها     
تقدميها يف شكل خمطط خيتصر هذه التقنيات، مع العلم أهنا  مت الركون إىلألن اال ال يسمح باإلسهاب يف شرحها 

  :الطرائق االتصالية، والطرائق اإلنفصالية: صنفان

                                                             
  لكلمة  ترمجة وهيrhetiric خطابية أو خطابة فتعين األرسطية الريطورية ترمجة أما ، بالغة وتعين الغربية.  
  .لقد مت تقديم مفهوم البالغة وارتباطه باخلطابة وحتديد جمال كل مفهوم وعصره، يف الفصل السابق 1

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد : ، ضمن الكتاب اجلماعيوتيتكا لربملان اجلديدة اخلطابة احلجاج يف مصنف خالل من ومنطلقاته أطره احلجاج ،صولة ا عبد  2
   .  299ص من أرسطو إىل اليوم، الغربية

   115. ص االتصال، و البالغة ،داي عبد مجيل   3
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  احلجج شبه املنطقية- 1
  :اليت تعتمد البنى املنطقية- 

 التناقض وعدم االتفاق 

 التماثل واحلد يف احلجاج 

  احلجج القائمة على
 العالقة 

 التبادلية

 حجج التعدية 

  :اليت تعتمد العالقات الرياضية- 
 إدماج اجلزء يف الكل 

  تقسيم الكل إىل أجزائه 

 املكونة له

  

  التقنيات احلجاجية لدى بريملان وتيتكاه): 2(الشكل 
  احلجاجية) الطرائق( التقنيات                

  الطرائق االنفصالية                            الطرائق االتصالية                                                                                        

   
  
  
  
  
  
  

هذا املخطط اختصار جلزء من حبث عبد ا صولة، احلجاج أطره ومنطلقاته و تقنياته من خالل مصنف يف احلجاج : املصدر
أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم ، ص : ضمن الكتاب اجلماعيلبريملان وتيتيكاه، " اخلطابة اجلديدة"

324- 348.  
قد ركزت يف مفهومها للحجاج على الغاية واهلدف ال على ) بشقيها التقليدية واجلديدة(إن املقاربة البالغية     

 اخلطابية التقنيات دراسة إىل احلجاج نظرية هتدف«  : بقوهلما حدداها عندمها احلجاج إذ أن غاية الفن والتقنية؛

 ينتج وما منوه أو احلجاج انطالق شروط أيضا وتفحص املقدمة األطروحة يف وإدماجها األذهان إثارة إىل اهلادفة

 2: مها نوعني إىل اجلمهور نوع حبسب احلجاج أيضا قسما كما  1.» آثار من عنها

 . خاص مجهور إقناع إىل يرمي حجاج وهو : اإلقناعي احلجاج

 عقليا، لكونه عليه ركزا الذي النوع وهو عام وهو عقل ذي كل به يسلم أن إىل يرمي حجاج وهو : االقتناعي احلجاج

 .واالقناع االستدالل بني وحيدث واحلجاج اإلذعان أساس ويعتربونه
                                                             

   44 .ص ، احلجاجية النظرية ، طروس حممد   1
   .301صأهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم ، : ضمن الكتاب اجلماعي ، ومنطلقاته أطره احلجاج ، صولة ا عبد   2

  :احلجج املؤسسة على بنية الواقع- 2
  وجوه االتصال التتابعي - 

 الوصل السبيب 

 حجة التبذير

  حجة االجتاه
  وجوه االتصال التواجدي- 

 الشخص وأعماله

 حجة السلطة

 االتصال الرمزي

  :املؤسس لبنية الواقعاالتصال - 3
  تأسيس الواقع بواسطة احلاالت اخلاصة - 

  االستدالل بواسطة التمثيل- 

 

وجود وحدة ومفهوم واحد بني - 
، وإمنا فصل العناصر احلجاجية
  بينها لغاية حجاجية

الصور البالغية أدوات لتحقيق - 
 .الغرض احلجاجي
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 1: صياغتها على النحو التايل وميكن وزميله بريملان إليها وصل اليت النتائج أهم "طروس حممد "خلص ولقد    

 األخرية هذه سليل كان الذي واجلدل اخلطابة دائرة من للحجاج ختليصهم حماولة هو املؤلفان قدمه ما أهم إن   -

 .أرسطو عند خباصة

 العلوم مثل اللغة استخدام جماالت من مقرباه اردة، االستداللية واألبنية املنطق بوتقة من احلجاج ختليص  -

 .صرفة تقنية أداة جعلته اليت الضيقة النظرة من وختليصه للحجاج جماالت فتح ثَم ومن ، القانون و والفلسفة اإلنسانية

 -  أن ميكن وال ، ومجهوره بني اخلطيب حوار فهو أرسطو، عند كان كما باجلدل مرتبط غري حوارا احلجاج عد 

 .والعقول باملشاعر اتالعب أو مغالطة يعترب

  .حجاجية كوظيفة اخلطابية التقنيات تدرس نظرية احلجاج   - 
   " .اإلقناع إىل وتتجه أطروحة من تنطلق عملية احلجاجية العملية   - 

 هل : " مقاله أمهها من .البالغي احلجاج جمال يف مقاالت عدةO. Reboul "  روبول أوليفي"ومن جهته نشر     

 : «البالغة عن حديثه أثناء يف " روبول "يقول " .واحلجة الصورة" : وكذلك "؟ بالغي غري حجاج يوجد أن ميكن

 بعبارة بالتحديد، فيها يتقاطعان اليت املنطقة يف بل ، احلجاج يف وال األسلوب يف ال البالغة جوهر عن نبحث لن 

 الوظائف فيه خطاب حتضر كل ، واألسلوب احلجاج بني جيمع خطاب كل إلينا بالنسبة البالغة إىل ينتمي أخرى

  2.» باحلجاج مدعمتني واإلثارة باملتعة يقنع خطاب كل ، متعاضدة جمتمعة واإلثارة والتعليم املتعة : الثالث
 جماهلا من البالغة خيرج أن استطاع" بريملان"ومن خالل احلديث عن احلجاج واألسلوب يلزم التأكيد على أن     

 إىل -الذي اعترب البالغة هي األسلوب وفق النظرة االختزالية لبالغة أرسطو اليت أُشري إليها فيما سبق-التحسيين

 التشبيه اجلمالية التحسينية الصور نفسها هي " بريملان "عند املقصودة والصور التداويل، احلجاجي جماهلا

شأنا خاصا يف الدراسات احلجاجية، لتعدو كوهنا حمسنا مجاليا ) االستعارة(، فأصبح هلذه األخرية واالستعارة
  ".االستعارة احلجاجية"إىل مكون حجاجي ال غنى عنه يف أكثر اخلطابات، وأطلق عليها 

                                                             
   55-56. ص ، احلجاجية النظرية ، طروس حممد   1
افريقيا الشرق، الدار البيضاء، ،  والتداول التخييل  بني اجلديدة البالغة كتابه ضمن العمري حممد ترمجة بالغي؟، غري حجاج يوجد أن ميكن هل ، روبول أوليفي  2

  22. ص ،2005املغرب، 
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  : املقاربة املنطقية-     
املسار « احلجاج مبثابة  "Toulminتوملني "أعطت احلجاج مسة عقالنية وأكسبته مظهرا منطقيا، فاعترب     

وتكمن وظيفة احلجة عنده يف اإلقناع فقط، وما سوى اإلقناع فهي » الذي يسلكه الباث إلقناع املتقبل بنتيجة ما
اتيجة صياغة احلجة، وعن هذه االسرتاتيجية نتجت جمموعة مناويل وظائف هامشية، كما أنّه تفطن إىل اسرت

، ولذلك كان احلجاج ممارسة عقالنية، ينحصر دوره يف البناء 1ينبغي للمحاج توخيها إليصال حجته مقنعة 
 واالستدالل النظري، وقد جعل توملني من التعليل الوظيفةَ األساسية للحجج، وهذا من خالل عملية االنتقال من

 يف صاغها اليت املختلفة الرسومات  خالل من 2.املعطى إىل النتيجة واليت تذكرنا يف القياس باملقدمات والنتائج
 ترمجها مراحل ثالث على بيانية رسومات وهي احلجة، استعماالت أي " The uses argument" الشهري كتابه

واحلق أننا غري مطمئنني إىل نظرية توملني « : بقولهم علّق على أطروحة توملني ومناويله ث3  "صولة ا عبد"
يذكرنا عددها ) م، ن، ض(احلجاجية هذه اطمئنانا كامال ألسباب أمهها أن أركان توملني األساسية الثالثة أي 

وإنّما هو أقرب إىل صناعة ...وهنج االستدالل املتوخى فيها بنهج االستدالل األرسطي يف بناء األقيسة املنطقية
  4.» ربهان يف املنطق حيث يقصد بالربهان إثبات احلق ال إلقناع الغري به يف العادة وإنّما إلقناع املرء نفسهال

إىل احلجاج يف مقابل الربهنة، كما أهنا بنت منطقا حجاجيا، انشغلت به  - إذن–نظرت املقاربة املنطقية     
كما يالحظ غياب مفهوم اجلمهور، وهو من املكونات  وبرسم حدوده وآلياته عن االهتمام باخلطاب احلجاجي ذاته،

  .األساسية يف املعادلة احلجاجية
 :املقاربة اللغوية- 

 5: املستويات متعدد تداوليا بعدا كذلك احلجاجي اخلطاب حيمل كما    

                                                             
1                                   Toulmine .S, Les usages le l’argumentayion :traduit de l’anglais par philippe de 

barbanter,P ,U.F.p14-15 
 .67-57حممد طروس، النظرية احلجاجية، ص  2

  25-23- صاحلجاج يف القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية،  ، صولة ا عبد  3
 .30-29، ص املرجع نفسه 4

   64. ص ، 1986، ترمجة سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي، الرباط، املغرب،  التداولية املقاربة ، أرمينكو زفرانسوا5 
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 ال اللغة أن يريان اللذَين "Searleسورل "وAustin "  أوستني  " من كل سيما عند اللغة أفعال مستوى على -
، واجتهدا يف تقديم هذه األفعال معني شيء اجناز إىل فعال يؤدي ليشكل يتعدى بل ، املعلومات تبليغ يف دورها يتمثل

  .وعرضها يف أمناط معينة
 على احلجاجية السمة يضفي الذي وهو ، التداولية أقسام من مهم قسم كذلك وهو : السياق مستوى على -

 اخلطاب، بباقي ما قول ربط إىل إجنازيه موجهة تعابري توجد هكذا صرحيا، أو ضمنيا احلجاج جيعل مما ما، ختاطب

 هذه وتأتي " أعرتض " و " أستخلص " و " أستنبط " و " أجيب " على نعثر هنا ومن احمليط، السياق وبكل

 . الالحقة باألقوال وأحيانا السابقة باألقوال القول لرتبط التعابري

 مضمرة التحاور هذا ذوات كانت سواء ،احلجاجي للخطاب التداويل البعد يتجلى وفيه : احلواري املستوى على -

 كالم لكل مكونا تعد « : احلوارية بأنF. Armingaud "  أرمينكو" توضح.  واألمارات األصوات متعددة أو

 تلفظ كل :التالية احلدود خالل من احلواري املبدأ ويقدم حالية، عالقة تولدان حلظتني إىل خطاب لكل كتوزيع وتعرف

 1.»العرض وثنائية اإلصاتة يتمرسون الذين املتلفظني بني تتوزع ، ثنائية بطريقة ينتج البد أن معني جمتمع يف يوضع

 ، املدجمة بالتداولية يسمى ما تأسيس إىل Ducrot " ديكرو "و Anscombre " أنسكومرب " قاد ما هذا    
 ميكن كما ، إليه إضافتها فقط وليس ، الداليل الوصف يف إدماجها جيب التداولية إن « :بقوهلما امضموهن عن عبرا

 إذ ، اجلمل إىل الداللة إسناد هو حسبهما األساس فالرهان ،» 2اللسانية الدراسة صميم يف التداولية الظواهر إدماج

  .وهذا ما أدى إىل مفهوم تقين للحجاج. حمدد سياق يف امللفوظ معنى بتوقع يسمح بشكل مجلة كل داللة إسناد يتم

 العملية بلورة يف كبري بقسط ساهم الذي ، به خاص منوذج على احلجاجية للعملية بنائه يف " ديكرو " ركز قدل    

 : رئيسة مبادئ ثالث منطلقا من احلجاجية

 .احلجاج هي للغة األساسية الوظيفة -

 . ثانوي اإلخباري واملكون أساسي املعنى يف احلجاجي املكون -

                                                             
   65. ص التداولية، املقاربة ، أرمينكو زفرانسوا   1
  .133، ص1 ط ، املغرب ، 2004الشرق، إفريقيا ، النقدي التفكري ومنهجية احلوار الباهي، حسان :عن نقال ، اللغة يف احلجاج ، وأنسكومرب ديكرو 2
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 1.والتداوليات الدالليات بني الفصل عدم -

 يشكل حيث خارجي مستوى : مستويني على احلجاج دراسة إىل تدعو اللغوية احلجاجية الظواهر أن أيضا بين كما

  2.اللغوية واألفعال احلجاجية والروابط املعجم يف احلجاج ميثل داخلي مستوى .حجة كليته يف النص
ومن خالل النظرية احلجاجية اللغوية انبثقت جمموعة من املفاهيم واالصطالحات التطبيقية هلا، مثل         

 .ستدرج بشيء من التفصيل يف املبحث املوايل" السالمل احلجاجية"الروابط والعوامل احلجاجية، وكذا 

 :احلجاج من منظور نظرية املساءلة- 

باإلضافة إىل املقاربات الثالث اليت أحاطت بقضية احلجاج ال ميكننا املرور دون اإلشارة إىل زاوية أخرى ال     
" املساءلة"نقصد نظرية ) الديالكتيك(يكتمل مفهوم احلجاج دونَها، أال وهي ما تفرع عن عالقة البالغة باحلوارية 

  .M. Mayer"" مايري ميشال" عند 
 فاحلجاج ؛ 3»وضمنيه الكالم ظاهر بني القائمة العالقة دراسة هو احلجاج «:  بقوله احلجاج" يريما "عرف لقد    

 وتلوح املقام ميليه ما وفق ظهوره دي إىل تؤ، حجاجية شارة احلريف اجلملة معنى يف يوجد الذي هو حسبه الضمين

 هبا جياب نظر وجهة أو جواب عن عبارة عنده ويف نظريته للمساءلة احلجة 4.مقنعة غري أو مقنعة تكون ما بنتيجة

 لسؤال جواب عن عبارة هي احلجة أن نقول أن ميكن أو اجلواب، ذلك من ضمنيا املتلقي يستنتجه مقدر سؤال عن

  5.نفسه اجلواب من يستخرج ضمين
  :املفهوم التواصلي للحجاج...وأخريا- 

وبصفة عامة يف  ،إن القرن العشرين متيز بأحباث املختصني يف علم النفس اإلجتماعي يف جمال الدعاية واإلقناع    
يستخلص من املقاربات الراهنة أن احلجاج يفلت أكثر فأكثر من التأثريات  - وبالتايل–(...) التواصل الفعال 

                                                             
  .53، ص2006، 1ط ، املغرب ، الشرق إفريقيا ، الفلسفة درس يف احلجاج ، الرتبوي البحث خلية  1
  .نفسها ص ، نفسه املرجع   2
  . 37 ص ، الكريم القرآن يف احلجاج ، صولة ا عبد   3
  . نفسها ص ، نفسه املرجع    4
  .38ص ، نفسه   5
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تخدم يف فرع من فروع النظرية العامة للتواصل، ذلك الفرع الذي التقليدية للديالكتيك واملنطق والبالغة القدمية ليس
وهكذا انتقل احلجاج من الفيلسوف إىل عامل النفس، إن مل يكن إىل ميادين أكثر ختصصا . يهتم بالرسائل اإلقناعية

  2:وأصبحت معاجلة اإلقناع تتم عادة من خالل ثالث زوايا 1.مثل ميدان منظري اإلعالم
  ).من يتحكم يف اخلرب ويوجهه؟: مقاربة سياسية وسوسيولوجية(  ائل االتصالزاوية بنية وس -
  ).أمناط احلجة، طبيعة الرسالة، خصائصها( زاوية حمتوى الرسائل  -
  ).حتليل النماذج اخلاصة بتغري املوقف وتشكل اآلراء( زاوية اآلثار اليت حيدثها اإلقناع  -

صل الذي يهدف إىل إقناع املتلقي بأمهية أو صحة رسالة املرسل، وعليه فالتواصل احلجاجي هو ذلك التوا    
  .باستعمال حجج بينة تضمن هذا الغرض، ليختلف بذلك عن باقي أنواع التواصل األخرى يف الوسائل واألهداف

إال أن عناصر العملية التواصلية يف حالة التواصل احلجاجي ال ميكن وضعها يف اإلطار الضيق ملخطط التواصل     
العادي، لذلك علينا يف حالة اعتبار احملاجة كوضعية للتواصل أن منيز بني املستويات التالية من خالل ما يسميهم 

  3:باملثلث احلجاجي " Brétonبروتون  "
يدخل يف إطار احملتمل أو ما يسمى بالقريب من املعقول، الذي يتعلّق برسالة، بفكرة، بوجهة نظر،  :رأي اخلطيب-

هذا الرأي يوجد كما هو مبعنى قبل أن حيول إىل حجة، حيث ميكن أن يكون لدينا رأي وحنتفظ به ألنفسنا وال 
 .نبحث عن إقناع اآلخرين به

الة األخرية فإن عقد اإلتصال جيب أن يكون صرحيا مثال وكنموذج يف احل(الذي حياجج لنفسه أو للغري: اخلطيب-
 ).الذي حياجج من أجل موكله" احملامي"

يتعلق األمر بالرأي املهيأ لإلقناع واملُندس يف استدالل حجاجي، احلجة يف هذه : احلجة اليت يدافع هبا اخلطيب-
الراديو أو (أو شفويا بصفة مباشرة أو غري مباشرة  )يف كلمة، يف رسالة، يف كتاب(احلالة ميكن أن تقدم كتابيا 

 .أو بالصورة) اهلاتف
                                                             

 .41اآلليات احلجاجية للتواصل، جملة عالمات، ص ليونيل بلينجر، 1

  .42املرجع نفسه، ص  2
  .نفسه، ص نفسها 3
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شخص، مجهور، جمموع مجاهري، أو شيء : الذي يريد املخاطب إقناعه بالرأي املقرتح، ميكن أن يعين: املخاطَب-
 .آخر

مقدمة لفعل احملاجة، يضم جمموع اآلراء، القيم واألحكام اليت يتقامسها مع املخاطب واليت متثل : سياق التلقي-
الذي ) املنقلب(ومنتظر منها أن تلعب دورا يف استقبال احلجة، يف قبول املخاطب، أو يف رفضه أو تأييده املتغري 

 .سيجذبه

  خمطط التواصل احلجاجي): 3(الشكل 

  

  

  

  

فنون وعلوم، جملة اإلبداع والعلوم االنسانية، -مقاربة تداولية، كتابات معاصرة-اخلطاب احلجاجي واالتصالحممد برقان، : املصدر
  .4، ص 2005ديسمرب، -، نوفمرب58بريوت، العدد

خماطب، يف شكل فهم أن االتصال يعين سريورة نقل رأي ما من خطيب إىل يمن خالل هذا املثلث احلجاجي     
  ).آراء املخاطب(سياق االستقبال ) أو حتديث(استدالل حجاجي لغرض تغيري 

 : احلديث العربي يف الفكر احلجاج- د- 2

واكبت البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد املستجدات املعرفية واملفاهيمية للبالغة الغربية احلديثة، وانطلق مجلة من   
فوا الباحثني يف هذا اال متخذين ألنفسهم مشاريع حجاجية ختتلف باختالف زاوية الرؤية للنظرية احلجاجية، فألّ

يف أهنا مل تأت  -على حد علم الباحثة–ها وتشرتك هذه األحباث كلّالكتب واملقاالت وقاموا بعديد الرتمجات، 

 opinionرأي 

  orateurخطیب 

 Auditoireمخاطب  Argumentحجة    

  Contexte سیاق التلقي 
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بأهم املشتغلني  ىتفكَيوس . النصوص باختالف ختتلف واليت التطبيقات بآراء الغرب، إال يف بعضجبديد فاكتفت 
  .على البالغة اجلديدة بشكل عام

  العزاوي بكر أبو  -

 النظريات على انفتاحه حبكم خصوصا، اللغوية احلجاجية للدراسات اجلديدة املشاريع أصحاب من يعد     

 واخلطاب ، واحلجاج اللغة كتبه أهم بني ومن ، واملقاالت الكتب من جمموعة احلجاجية مشاريعه أهم من .الغربية

  . ...واالختالف واحلجاج واحلوار واحلجاج

 أن ويرى .اللغوية احلجاج لنظرية أساسية بتحديدات اإلحاطةفيه  حاول " واحلجاج اللغة"كتابه  خيص فيما     

 من تنطلق حسبه النظرية هذه فأساس ، األرسطية للبالغة الكالسيكية بالبدايات مقرونة ليست احلجاج نظرية

 األفعال مفهوم حول أحباث بتقديم قاما يناللذَ " سريل "و "أوستني " من كل عينيو " أكسفورد " مدرسة أقطاب

 ،اللغوية األقوال بنية على سأس ما هو احلجاج مفهوم من أن املراد اعترب كما ،بتطويرها "ديكرو "قام وقد اللغوية،
 نناميكّ الذي احلجاجي، لمالس نظرية مباحثه من مبحث يف أيضا وأثار 1.اخلطاب داخل واشتغاهلا تسلسلها وعلى

 باملبادئ قهاتعلّ ومدى ،احلجاجية والعوامل الروابط موضوع إثارة إىل انتقل ثم احلجاجية، القول قيمة حتديد من

 االستعارة عن للحديث جانبا أفرد كما .العربية اللغة من حجاجية وعوامل بروابط أمثلة وأعطى احلجاجية

  .منظور حجاجي من مقاربتها إىل ادفاه واحلجاج،

حجاجيات اخلطاب مبا هو من حجاجيات اجلملة أو النص إىل « انتقل فقد  "اخلطاب واحلجاج"كتابه أما يف     
اشتغاله ووجوه  و بوصــفه احملضن األساس الذي تتجلى فيه بشكل أكرب طرائق 2 » للحجاج اال الرحب

 3.استعماله

                                                             

   .15- 14، ص  واللغة احلجاج ، العزاوي بكر أبو 1 
  . 35، ص2010، 1أبو بكر العزاوي، اخلطاب واحلجاج، مؤسسة الرحاب احلديثة، بريوت، لبنان، ط  2
 .125املرجع نفسه، ص  3
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 السعي   يف مقدمة الفصل األول غاية عليا و هي كما أعلن عنها "احلجاج اخلطاب و"وقد اختار املؤلف لبحثه     

النصوص الدينية و األدبية و السياسية  تطبيقها ليشمل خمتلف و توسيع جمـال ،إىل تطوير النظرية احلجاجية
واستطاع الباحث العبور من املستوى التنظريي لنظرية احلجاج يف اخلطاب،  .1 اإلشهاريةة و والتارخيية والصحفي

 املثلي، و اخلطاباخلطاب القرآني و اخلطاب الشعري و اخلطاب  :هيإىل التطبيق على أربع مناذج من اخلطابات 

بواسطة اللغة  املنجزة رهتا مقدمة، ذهب فيـها إىل أن كل اخلطاباتتصداليت شكلت فصول الكتاب، اإلشهاري، 
 .الطبيعية حجاجية 

   الرمحان عبد طه -

    قدف 2الغربي، واحلديث العربي القديم بني زاوج فقد املنطق إىل يستند ألنه فلسفي بطابع للحجاج نظرته زتمتي 

 صفته هو اخلطاب تكوثر يف األصل أن « فيه يرى ، " واحلجاج اخلطاب "مساه" وامليزان اللسان " كتابه يف بابا عقد

 قصد "مها أساسيني مبدأين من انطالقا احلجاج فعر كما 3.» حجاج بغري خطاب ال أنه على بناء احلجاجية،

 دعوى  إلفهامه الغري إىل موجه به منطوق كل أنه احلجاج حد إذ « :يقول إذ ،" االعرتاض قصد"و" االدعاء

 احلجاجي السلم على وركز احلجاج وأصناف احلجج أنواع أيضا استعرض 4.» عليها االعرتاض له حيق خمصوصة
 القاهر عبد عند وردت كما هلا مؤصال حجاجية نظر وجهة من االستعارة درس كما ، احلجاج يف عمدة بوصفه

 .اجلرجاني

 و ، احلوارية وهي للحجاج أخرى خاصية " الكالم علم وجتديد احلوار أصول يف "كتابه يف كذلك أورد ولقد    
  5.للحوار املتكلمني ممارسة يف الكالمي املنهج  عاجل ، كما )التحاور ، احملاورة ، احلوار ( ثالث مراتب يف جعلها

                                                             
  .17العزاوي، اخلطاب واحلجاج، ص أبو بكر  1
 .31حسني بوبلوطة، احلجاج يف اإلمتاع واملؤانسة ألبي حيان التوحيدي، مذكرة ماجستري غري منشورة، ص  2

   .213، ص 1998، 1 ط ، العربي الثقايف املركز ، العقلي التكوثر أو  و امليزان اللسان ، الرمحان عبد طه  3
   .226 ص ، نفسه املرجع   4
   .32-31، ص 2000، 2ط ، العربي الثقايف املركز ، الكالم علم وجتديد احلوار أصول يف ، الرمحان عبد طه  5
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  :عبد ا صولة- 

لبريملان " "اخلطابة اجلديدة"ف يف البالغة اجلديدة، وهو كتاب كان له الفضل يف كشف النقاب عن أهم مؤلَّ     
" اخلطابة اجلديدة"احلجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل مصنف يف احلجاج "من خالل مقاله املوسوم بـ" وتيتكا

بية من أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغر": محادي صمود"لبريملان وتيتكاه، ضمن املؤلف الذي أشرف عليه 
واملفاهيم اخلاصة  باجلوانب  صورة واضحة املعامل حول أفكاراملؤلفَنيأرسطو إىل اليوم؛ ففي هذا املقال يعطينا 

  .املعرفية االبستمولوجية لنظرية احلجاج لديهما 

ن انطالقا م أراد 1" من خالل أهم مظاهره األسلوبيةالكريم احلجاج يف القرآن "ومواصلة لنشاطه ألف كتاب     
ز خبصائص النظريات احلجاجية احلديثة إثبات أن القرآن خطاب، وكونه كذلك يقتضي أنه إقناع وتأثري، وأنه يتمي

أسلوبية يف مستوى املعجم والرتكيب والصورة، ويرى أن أسلوب القرآن ذو بعد حجاجي من نوع خاص دون غريه 
بد القاهر اجلرجاني كوهنا مل تراع يف حكمها على كما أنه عمد إىل نقد نظرية النظم عند ع.  من سائر اخلطابات

سوى اجلوانب اجلمالية متغاضية عن القيم األخالقية اليت حتملها معانيها أو  -وباألخص اآليات القرآنية-النصوص
وهذا اجلهد يهدف إىل هدم الثنائية الضدية اليت قامت . األبعاد احلجاجية اليت من أجلها استٌجلبت تلك املعاني

  2.)بالغة األسلوب/ بالغة احلجاج ( ا البالغة يف الغرب عليه

   العمري حممد-

 اإلقناعي اخلطاب بالغة يف " كتابه يف اتّضح هذا  ،اليونانيني بالفالسفة اتأثر إقناعي بطابع للحجاج نظر    
 أفالطون يف محل لقد :« يقول إذ ،"اخلطابة يف القرن األول منودجا-  العربية اخلطابة لدراسة وتطبيقي نظري مدخل

                                                             
، أشرف على الرسالة محادي صمود، طبع الكتاب يف طبعة أوىل يف كلية 1997تونس، سنة -هو يف األصل رسالة دكتوراه دولة، نوقشت يف كلية اآلداب منوبة 1

، يف طبعة مشرتكة بني دار الفارابي، بريوت، ومكتبة املعرفة، تونس، و كلية اآلداب 2006 ، يف جزأين، ثم أعيد طبعه يف بريوت سنة2002اآلداب منوبة، سنة 
 .صفحة 647منوبة تونس، يف جملد واحد، يبلغ عدد صفحاته 

 .143، ص 2008، 1طمداخل ونصوص، دار صفحات للدراسات والنشر، سورية، -صابر احلباشة، التداولية واحلجاج 2
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 لبالغة األرسطية الدعائم على اعتمد هلذا 1.» احلقيقة عن البحث بدل باإلقناع الهتمامها اخلطابة على حماوراته

 يف اإلقناع إىل تتوسل اليت أرسطو " ريطورية "إىل جديد من احلنني وبدأ« :فيقول باإلقناع أيضا ربطها يتوال اخلطاب
 يف التأثري يف  ومهم لفعا ردو هلا أصبح اخلطابة فبالغة 2. »لاألحوا حسب متنوعة بوسائل حدة على حالة كل

النصح  فيها ويكثر األنداد بني حماورة وهي، السياسية اخلطابة يف خصوصا املقام على ركز وقد ،الناس أحوال
 وتنظيم الناس بني العالقة تتناول اجتماعية موضوعات يف خطب فيها وتكون االجتماعية واخلطابة ...واملشاورات

 املقنعة احلجج على وتعتمد ... واألحزان املسرات يف املشاركة هدفها وجدانية طبيعة ذات اتمع، وخطب

  3 .اجلميل واملؤثر واألسلوب

املذكور مقاالت كثرية تصب كلها يف حماولته وضع البالغة العربية يف الطريق السيار " العمري"يضاف إىل كتاب     
بعد فهم البالغة فهما حقيقيا بالنظر  ه إالّلتكون جنبا إىل جنب مع البالغة اجلديدة الغربية، وهذا ال يتأتى حسب

بالغة، خطابة، بالغة عامة، بالغة : حيدثها هذا التعدد من أمثال د املصطلحات والبلبلة املفاهيمية اليتإىل تعد
ليتمكن الباحث ومن خالله القارىء من استيعاب هذا العلم ....معممة، بالغة األسلوب، بالغة احلجاج

الغات البالغة العامة والب: "من أهم املقاالت. ي ذلك بنا إىل إعادة قراءة البالغة العربية القدميةيؤدفوتطبيقاته، 
البالغة "وارتقى فكره البالغي من خالل كتاب . املنشوران يف جملة فكر ونقد املغربية" بالغة احلوار"، "املعممة

يبحث يف املنطقة البينية اليت يتقاطع فيها التخييلي « الذي يقول عنه صاحبه بأنه " اجلديدة بني التخييل والتداول
عديه يته، أي يف بإىل الواجهة باعتباره حبثا علميا يهتم باخلطاب يف كلّوالتداويل، وهو بذلك يعيد البحث البالغي 

   4.»التخييلي األدبي واحلجاجي املنطقي

                                                             
  .13ص اإلقناعي،  اخلطاب بالغة يف العمري، حممد  1
  .14 ص ، نفسه املرجع   2
   .62 ص ، نفسه   3
  .2006-03-03نشر بامللحق الثقايف لالحتاد االشرتاكي، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، ..حسن املودن، قراءات 4

 http://www.alittihad.press.ma  
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  1: احلجاج املغالط- 3

ن املتكو  (paralogisme)يبنى هذا النوع على املغالطة يف تقديم احلجة، ويعرب عنه باللغة الفرنسية مبصطلح     
مبعنى احلجة ، ورمبا أضاف بعضهم صفة النية احلسنة هلذا  logismeخاطئ و : عينتو paraمن جزئني مها 

 إن احلجاج اخلاطئ يقدم على املقايسة الوامهة،. sophisme2 النوع؛ ليتميز يف التفكري الفلسفي عن مصطلح 
ة عن أو األخطاء النامج أثناء تأسيس احملاججة كاملصادرة على املطلوب، ةوييكما تسبب يف حدوثه عيوب بن

إما شبيهة باحلقيقة  ، ففي كثري من األحيان يصدر اخلطاب عن متويه يف صورة مقدمات ومهية كاذبة،األسئلةتعدد 
النتيجة /احلجر ميت /كل ميت جيب دفنه: لكنها غري ذلك، أو شبيهة باملشهور دون أن تكون كذلك أيضا ، مثل 

إن إسرائيل دولة نووية وقوة عسكرية فهي : ؛ ورمبا أمكننا التمثيل للمغالطة احلجاجية بقولنا3احلجر جيب دفنه 
ومن أنواع احلجاج اخلاطئ أيضا املغالطة ، إذ يشمل هذا النوع من املغالطة احلجاج بالسلطة إذن على حق،

 ، واملغالطة العلمية اليت 4بن األشرس  لثمامة" أبي العتاهية "املنطقية؛ ونزعم التمثيل هلا مبناظرة الشاعر العباسي 
 :تشخص يف تناقض أقوال املتكلم وأفعاله، ورمبا مثلنا هلا يف النص القرآني بقوله تعاىل         

                 ]احلجاج املبين على التناقض ، وأما ]44:البقرة
 :اإلثباتي فتبينه اآلية من سورة مريم                   ] فقد  ]36:مريم

رين إىل أهنا مل تنذر يف احلال بل صربت حتى أتاها القوم فذكرت هلم كوهنا نذرت، فيكون هذا ذهب بعض املفس
كتفائها باإلمياء  ا إىل إمساكها و منها تناقضا فقد تكلمت من حيث نذرت عدم الكالم، بينما ذهب آخرون

ومن أدوات احلجاج اعتماد التهديد والرتهيب كأسلوب لإلقناع اخلطابي يف النصوص الدينية والسياسية، . وبالرأس
زياد "أمثلة متعددة يف اخلطابة العربية كخطبة  استسالميا وميكن أن جند هلذا النوع من اإلقناع الذي ينحو منحى

                                                             
  :، اخلطاب اإلشهاري والقيمة احلجاجية، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع جامعة امللك سعود، الصفحةاحلميد حممد بوقرة عبد نعمان 1

faculty.ksu.edu.sa/maison/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3  
  .406ص ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم: ضمن الكتاب اجلماعي حممد النويري، األساليب املغلطية مدخال يف نقد احلجاج ،  2 

  . 2005، 34عدد ،املغربجملة ثقافية فكرية، حسان الباهي، احلجاج املغالطي، جملة  فكر ونقد ،   3
  . 5، ص 6اجلزء ،1992، اهليئة املصرية العامة للكتاب  ، األغاني ،بو الفرج علي بن احلسني أاألصفهاني   4 
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ألهل البصرة ، وخطبة احلجاج ألهل العراق، وخطبة زيد بن املقنع العذري الذي سعى يف ضمان والية  "بن أبيه
هذا أمر أمري املؤمنني وأشار إىل معاوية ، فإن « : قائال) ض(العهد إىل يزيد بن معاوية، فخطب يف حضرة معاوية 

 .1 »سيفه وأشار إىل..شار إىل  ولده يزيد فان أبيتم فهذا وأ.. هلك

تبينت أصالته املعرفية غربيا وعربيا، مع تنوع مدلوالته حسب " احلجاج"من خالل السرد املفاهيمي ملصطلح     
وحسب نوع اخلطاب املدروس، مما أفضى إىل ...فلسفة، بالغة ، لسانيات، سياسة: اال الذي يوظف فيه

نظريات "أدت بالبحث يف احلجاج نفسه ألن يصبح . بالغية، منطقية، لغوية: إليها املقاربات الثالث اليت أشري
ز كل واحدة منها على مقاربة معينة، لسرب أغوار خطاب معني، ألن نوع اخلطاب حيدد كيفية العمل تركّ" حجاجية

خله خصائص عامة بالغية ومنطقية وتداولية دا يتضمنقد " النص احلجاجي"عليه، لكن هذا ال مينع من كون 
، وطغيان أحد هذه اخلصائص هو الذي حيدد بأي مقاربة )انطالقا من توسيع بريملان السابق ملفهوم احلجاج (

لذا سيكون من األنسب ختصيص موقع للحديث عن ضوابط النص احلجاجي وخصائصه، وهذا . يتعامل معه
  .سيكون ضمن املبحث التايل

  
 

 

 

 

 

  

  

                                                             

  .508، ص  3اجلزء، 1965ألثري ، الكامل يف التاريخ ، دار صادر ، بريوت ، ابن ا  1 
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  :وخصائصه ضوابط اخلطاب احلجاجي: املبحث الثاني

الطبيعية  نجز بوساطة اللغةواخلطابات اليت تُ النصوص كون كلّد النظريات احلجاجية احلديثة حقيقة تؤكّ    
فاحلجاج جنده  .ومن خطاب إىل خطاب وطبيعته ودرجته ختتلف من نص إىل نص حجاجية، لكن مظاهر احلجاج

التجارية  واحملاورة اليومية والالفتة اإلشهارية واملفاوضات األدبية واخلطبة الدينية واملقالةيف القصيدة الشعرية 
بني اجلمل واألقوال إذ احلجة  الداللية املنطقية القائمة واخلطاب هو جمموعة من العالئق. الفكرية وغريها واملناظرات

آخر، وكل قول يرتبط  يجة والنتيجة تفضي إىل دليلوالدليل يفضي إىل نت املؤيدة أو املضادة هلا، تستدعي احلجة
  .الذي يسبقه ويوجه القول الذي يتلوه بالقول

 :ضوابطه -1

 1: منها األخرى النصوص من غريه عن احلجاجي النص متيز اليت الضوابط من العديد هناك    

 .للحجاج قابل شيء كلّ فليس ، والعرفية الدينية الثوابت مثل ثوابت إطار ضمن احلجاج يكون أن -

 ، وغنى ثراء اخلطاب يكسب التأويل تفاوت أن بيد حمددا إليه حتيل الذي واملرجع حمددة األلفاظ داللة تكون أن -
 . وهناية دقة يكسبه ال ولكن

 . احلجة ووهن اخلطاب زيف بداّ وإال ، للعقل موافقا احلجاج يكون أن و فعله أو قوله يف التناقض يف املرسل يقع أالّ -

 .رفضها أو احلجج قبول إمكانية يف بينهما توافق حيصل لكي املتحاجني بني مشرتكا جامعا احلجاج يكون أن -

 . عنها واالبتعاد واملغالطة اإليهام من احلجاج خلو ضرورة -

 ). حجج من أملك ما بقدر ثقافة من أملك ما بقدر ( واسعة لثقافة املرسل امتالك -

 له، حقال واالجتماعية اإلنسانية العالقات من يتخذ وهو احلجاج إن  J. Declark " : « دكالرك جيل "يقول   

  2.»اادلة عليه وتطغى النزاع يسوده ميدان يف قرار باختاذ تسمح وفكرية لغوية كأداة يربز

                                                             
   .بتصرف 267-266، ص  اخلطاب اسرتاتيجيات ، الشهري ظافر بن اهلادي عبد   1
  . 24 ص ، 2007 ،1، طاألردن ، احلديث الكتب عامل ، اهلجري الثالث القرن إىل اجلاهلية من القديم الشعر يف احلجاج ، الدريدي سامية 2



99 
 

  :   خصائصه- 2   
  1: التالية النقاط يف "الدريدي سامية"كما أوردهتا  احلجاجي خصائص النصتتمثل أهم      

 . االحيائية بالطريقة عنه يعرب ما وهو ، معينة بفكرة إقناعه أي املتلقي يف ما أثر إحداث: املعلن القصد -

 وتكون ، االنفعال أو بالفتنة األمر تعلق سواء تأثريات من الكالم حيدثه ما حيكم الذي التسلسل يوظف : التناغم -

 . الكالم فتنة وتتأكد البيان سحر نصه يف أيضا ويتجلى وقدراته املتلقي لنفسية معرفة له

 إىل احلجاج أعدنا وإذا الربهنة على قائم احلجاجي فالنص ، املنطقي تطوره أي العقلي سياقه وهو : االستدالل -

 . اللغوية للعناصر عقليا ترتيبا وجدناه صوره أبسط

  .استدالل وأوضح إحصاء بأبلغ مرورا اإلقناع تقنيات وكل واحلجج األمثلة ترد إليها : الربهنة -
 أن دون ذاتية ما خطاب هناية تكون فقد ، حجاجيا خطابا يكون بالضرورة خطاب كل ليس أنه املؤكد من    

 حجاجية تعابري هناك كانت وإن حتى ،حبجاج ليس اخلطاب فهدف وبالتايل املتلقي على تأثري أو إقناع إىل هتدف

 على اآلخر محل أو أطروحة عن الدفاع أو موقف على االستدالل أو حجة هدفها يكون ال ، عرضي بشكل تأتي

 . ما عمل يف االخنراط

 وموجها مبنيا خطابا بكونه « األخرى اخلطابات وباقي احلجاجي اخلطاب بني فيميز "الرمحان عبد طه" أما    

 بظروف مسبقا وموجها ،والعقل واالستدالل واملنطق احلجة إىل اللجوء فيه يتم استدالليا بناء مبنيا وهادفا،

 الرأي عن الدفاع تتطلب سياسية أو عملية أو علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو قولية إكراهات إليها تدعو تداولية

 نقل أو فكرة تعديل هلدف املؤسساتية أو االجتماعية احلياة يالمس حجاجيا نقاشا وتتطلب ، لفكرة واالنتصار
 2.»انتقاد دفع أو اعتقاد أو جلب أطروحة

  :إن طبيعة اخلطاب احلجاجي تتمثل يف اتّسامه بــ     
 : والدينامية البناء - أ

                                                             
   .27-26 ص ، املرجع السابق 1
   226 .ص ، وامليزان اللسان ، الرمحان عبد طه  2
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 املتعلقة العالقات وتلك األفكار تلك تبلور اليت التقنيات عرب ،والعامل باإلنسان وعالقتها اللغة مبيدان  ترتبط    

 احلجاجي اخلطاب فاعلية جعل ما وهذا العقل، مبنطق أو اللغة مبنطق أو وقطاعاهتا جماالهتا مبختلف احلياة مبنطق

 عملية يف مهم دور له يكون احلجاجية األدلة يف فاالقتصاد ، مكوناته ودينامية عناصره وتفاعل بنائه طريقة من تأتي

 يقوى«  :يقول حيث البشري الذهن يف أجراها دراسة يف"  Simone سيموني"إليه  أشار ما وهذا،  اإلقناع

 وهلذا  1.»يسمع مما%  10 على إال احلصول يستطيع ال فالسامع القول عناصر من عدد حمدود سوى معاجلة على

 اليت الدقيقة األسباب عن البحث اإلجابة عند املتكلم على فيجب .احلجج يف واألساس األهم على الرتكيز ينبغي

  . املالئمة واملؤثرة احلجج واستعمال ومتطلباته، أسسه وتفسر تربره

 : التفاعل - بـ

 اختالف إىل املبدآن يؤديان هذان االعرتاض، ومبدأ االدعاء مبدأ : مها أساسيني مبدأين على احلجاج ينبين     

 إىل الرمحان عبد طه حسب يؤدي ما وهو ،االختصار للدعوى أو الدفاع ممارسة يف للدخول ويدفعان الرأي يف

 وهي احلجاجية، العملية أركان خمتلف يف ينشأ عنه ازدواج واملخاطب، املتكلم بني  التزاوج من نوع حتقيق

 2:حسبه

 . منهما كل عند للقصدين الوعي حصول أي : القصد يف ازدواج  - 

 .املستمع لسان املتكلم  مبحل كان كما أو ، يتكلم الذي هو املستمع كان لو كما : التكلم زدواجا  -

 .تسمعه يف املتكلم مبحل املستمع كان لو كما : االستماع ازدواج -

  .اإلنشاء سياق من نصيبا التأويل سياق من نصيب على القول إنشاء سياق حيتوي : السياق ازدواج -
 املتكلم بني مباشر تفاعل يكون بأن أمهيته تكمن وهكذا واملتلقي امللقي بني حيدث تزاوج هو إذن فالتفاعل    

 .ما ملقام اخلاصة اخلطابية اإلمكانات كل تضماليت و بينهما املشرتكة األرضية بطبيعة االلتزام ضرورة يف واملستمع

                                                             
   129. ، ص 2006 ،)ط د( البيضاء، املغرب، الدار الشرق، إفريقيا واحلجاج، التواصل آلليات تداولية مقاربة نغير، نتواصل عندما ،عشري السالم عبد   1
   . نفسها ص ، نفسه املرجع   2
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  : اللبس أو االلتباس – ـج

 وعسري معقدا األمر سيكونه فإن ،لساني انزياح لكل وجماال داليل غموض لكل أصال الطبيعية اللغة كانت إذا    

 فن يف املتكلم مهارات أمام مفتوحا اال جيعل ما وهذا ،االلتباس قعم احلجاج أن أو ، احلجاجية العملية يف الفهم

 ذهنه إىل يتسرب حتى ،طروحاته من وتقريبه السامع إفهام إىل بسهولة لكي يصل اإلبداعية كفاءته وإلظهار القول،

 ويكون إشارهتا على بعبارة االستدالل«  :هو الذي ااز يف االلتباس ويتأتى ، فيه ريوالتأث إقناعه بغية وعواطفه

 1.»  واإلشارة العبارة مها متقابلني معنيني بني جامعا

 اللسانية والرموز الدالئل كل فيها تدخل اليت الرمزية العالقات يف بل ،البالغية الصور يف فقط العالقة هذه تتم ال    

 من نوع فيه يكون هاهنا فاحلجاج .املخاطب لدى والتأويل الفهم آليات حيرك احلجاج جيعل ما وهذا اللسانية، وغري

 .له يطرح قول كل بتأويل يقوم هجيعل حتى للمتلقي، بالنسبة لبس فيه يكون أي باشرةامل غريو الغموض

 : التأويل – د

 القول استقبال طريق عن أول مستوى :مستويني على اجيابيا أو سلبيا تقييما احلجاجي القول متقي عملية وهي    

 والتأويل، الفهم يعنصر تعالق طريق عن تتم آخر مستوى ويف اخلطاب، إىل السنن من الرسالة فيها حتول لغوية كعالمة

 إىل اإلطار هذا يف اخلطاب حتليل نظريات كل وتشري .القول معنى عنىم لتأويل آخر فهم ثم القول عنىمل أويل فهم

 سياق إطار يف إال يستعمل ال اخلطاب ألن اخلطاب، يف الذات استقالل غياب القول، وإىل يف الصفر درجة غياب
 اخلطاب ينتجها اليت ألن املعاني تأويل اخلطاب يف السياق اعتماد على التأويلية النظرية دتؤكّ هذا ويف معني، ومقام

 وتكتشف ) تضمني ، بالغة ، تركيب ( اللساني يفرزها السياق اليت اإلحياءات تنتج ضمنية معان عن عبارة هي

 هذه لتعزيز اللساني السياق إىل لساني غري سياق هو الذي املقام فتضيف التداولية أما 2.التأويلية العملية منها

 .التضمينات

                                                             

  . 232 ص ، وامليزان اللسان ، الرمحان عبد طه  1 
  .133، ص  نغري نتواصل عندما ، عشري السالم عبد   2
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 : االعتقاد -ـه

 رهانا يشكل امم اإلنسان اعتقادات استهداف هي التخاطبية العملية يف األساسية واجلوانب األهداف أهم إن    

 كالنبل اإلنسانية القيم ببعض ترتبط فهي ، ملموسة مادية عناصر لمتثّ ال اإلنسان فاعتقادات حجاج، كل يف صعبا

 على تقوم فهي العلمي، للتحليل ختضع ال ألهنا املقبولة األخالق ملتقى هي عامة بصفة فاملعتقدات ... والتضحية

 أعمال لتؤسس تتفاعل كلها ... السياقية واألقوال ماتباملسلّ واملبادئ باألفعال األقوال فيها متزج وعلل فكرية أنساق

 وهذا فاعل، لكل بالنسبة معنى هلا يكون بل فرضا، نفسها تفرض ال اجلماعية االعتقادات هذه أن غري 1.القيمة

 . مركزيا دورا احلجاج فيها يلعب اقناعية تواصلية لعمليات وحصيلة نتائج من ينشأ املعنى

  : العمل إىل االنتهاض - و

 عدوالً أو عمل عن اًكف أو عمال يكون قد نمعي فعل رد إىل يدفع ما غالبا الذي احلجاجي القول تأثري يف تتمثل    
 هذا املقدمة، باحلجة إقناع و تأثري حصول على بامللموس ويؤكد يدل الذي هو العمل وهذا،  ملساره حتويال أو عنه

 تنسحب وحجة دليال املطابقة باعتبار صاحبه، لفعل احلجاجي القول بعد مطابقة إال يكون ال املستمع لدى االقتناع

 مبدأ وهو " العمل إىل االنتهاض مبدأ "الرمحان عبد طه عليها أطلق اخلاصية هذه موقفه املتكلم وتزكي على

 أن بعد به للعمل اعتماده جيب الذي هي الدليل«  : بقوله ويعرفها ، واخلطابية التواصلية اجلوانب ظل يف حموري

  2.» حصل قد االعتقاد يكون

وبالنظر إىل النظريات احلجاجية احلديثة املقارِبة للخطاب احلجاجي، أمكن احلديث عن مجلة من اخلصائص من 
  :على الرتتيب يف اخلصائص األسلوبية، املناظراتية، احلواريةإذ تتمثل  ؛ 3 النواحي البالغية واملنطقية والتداولية

                                                             
  .133ص    ، السابق املرجع :  1
   237. ص ، وامليزان اللسان ، الرمحان عبد طه 2 
هاجر مدقن، اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة : مذكرة ماجستري غري منشورة: تفصيل ذلك 3

 . 72-56، ص2003ورقلة، 
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   :اخلصائص األسلوبية- 

    وتسشرط -احلجاجي البالغي، فهي جمموع احملسنات أو األشكال البالغية اليت يعتمدها اخلطاب م اخلطاب
  الفكري أو العاطفي املوقف يف تغيري ، بإحداثمن أجل إقناع املتلقي والتأثري- عدم اإلفراط يف االعتماد عليها

اليت " االستعارة"، وهذه األساليب تتوقف جدواها على مدى تأديتها لدورها احلجاجي، تتمثل أساسا يف للمتلقّي
   1.» ودوره يف األبنية الربهانية" القياس"تأتي أمهيتها من احندارها مما يسميه بريملان « 

 باعتباره فيها يرد اليت السياقات تغري رغم أبدا تتغري ال وكصيغة التمثيلية، لالستعارة كامتداد " املثل " ويأتي    
 ألن هلا، نقيض ال أطروحة صورة يف وروده عند جماال أضيق املثل التداولية، صعيد على و . وبرهانا ودليال حجة

 : 2عدة صور يف التّمثيل يتمظهر و . جدلية التداولية و تداولية فاجلدلية لذا ، للجدلية بتحقيقه تداويل النقيض

 اجلديل غري و اجلديل املثل . 

 حواري سرد أو ، سردي نص شكل على يأتي الذي البالغي التمثيل .  
 حوارية رواية أو قصة أو حكاية أو أسطورة شكل تتخذ اليت األمثولة . 

  :اخلصائص املناظراتية- 

 باعتبارها بنية " املناظرة " بـ الفلسفي للحجاج واحلوارية اجلدلية اخلاصية " الرمحن عبد طه " يسمي     

 لفظ هي واملناظرة .االعرتاض آلية اشتغال كيفية إظهار يف النصوص أبلغ احلوارية، وتعد من املراتب إلحدى معرفية

 ، "القريبة احملاورة " بلفظ املناظرة " الرمحن عبد طه " يسمي لذا األدبية، السيميائيات يف التناص األقدمني مقابل
   " 3بعيدةال احملاورة " ـب والتناص 

 : " القريبة احملاورة " املناظرة -أ

                                                             
 .146صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، ص 1

  .56، ص جاجي أنواعه وخصائصه اخلطاب احل: هاجر مدقن، مذكرة ماجستري غري منشورة 2
  46 . ص ، الكالم علم وجتديد احلوار أصول يف الرمحن، عبد طه  3
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أو ( عارضا كان من هو رناظفاملُ ، فيها الصواب إظهار قصد سائلامل من مسألة يف جانبني من النظر  هي    
 قتناعقناع واإلاإل وراء سعيا حياوره من اعتقادات يف ومشروع هادف أثر اعرتاضه أو لعرضه وكان ، )معرتضا

 يتواجه بإقامة تقابل ) احلوار ( عن ) املناظرة ( ومتتاز ، رهحاوِم يد على أو هذا يد على صوابه ظهر سواء ،برأي

 يف معا من حضورمها معينة وواجبات حبقوق فيه منهما كل اختصاص مينع وال .  )املعرتض ( و ) العارض( فيه
 . ومفهوما منطوقا ) املناظرة ( نص إنشاء

 : طريقتني على يتم : " البعيدة احملاورة " التّناص - بـ

 و " احلكاية " و " التّضمني " و " النقل ":مثل الغري أقوال من شواهد ) رحاوِاملُ ( فيها يعرض : الظاهرة الطريقة *
 . … "التعليق " و " االقتباس " و " الشرح " و" العنعنة "

 أخرى نصوص آفاق هبا ويفتح ، مباينة أو مماثلة سابقة نصوص عرب نصه ) احملاور ( هبا ينشيء : الباطنة الطريقة *

  1. الصميمة املغايرة بصبغة النص عندها فيصطبغ ، مبدلة أو مكّملة
  :اخلصائص احلوارية- 

 رمن جتذّ انطالقا احلجاجي للخطاب التداويل البعد يجتلّ مستويات أهم من التّحاوري أو احلواري املستوى يعد    
 العملية نتائج من وحجاجها واحلوارية. اإلطالق  على خطاب كل صميم يف احلوارية التّخاطبية الظّاهرة هذه

 قواعد وضع حماولة مع حتى احلجاجي، والتخاطب املناقشة اجتاهات كل حصر يصعب وهذا التواصلية

 ،)العريف(  والتّواضعي أخالقي – السوسيو مضمونه عن معزوال ليس بدوره اخلطابي والنشاط.  لذلك ومسلمات
بني التخاطبية األداءات انطالقا من تباين العالقات تنوع ا يؤدي إىلمم أو التباينات ومن بني هذه ، بوخماطَ بخماط 

 : 2الظواهر

  :التشخيص 1-

                                                             
   .47املرجع السابق، ص  1
  .65-60ص  اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه ،: هاجر مدقن، مذكرة ماجستري غري منشورة 2
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 حملاورهتا، أحسن السبل اختيار ثم العقول، لطبيعة دراسة سوى النهاية يف ليس احلجاج أن فكرة " بريملان"د يؤكّ    

 النفسية األمور هذه توضع مل فإذا ، املقدم الطّرح مع اإلجيابي والتحامها انسجامها حيازة حماولة ثم إليها، واإلصغاء

 أو التأثري هذا مقتضيات من احلوار أو والنقاش ، وال تأثري غاية بال يكون احلجاج فإن احلسبان يف واالجتماعية

 : إما – النقاش أو احلوار – يكون و ، اإلقناع

 . معينة علنية مواقف اّتّخاذ عند    : صرحيا  *

 مهوم معه يتناول خاصا ) حماورا ( حماججا نفسه من ) كاتبا أو خطيبا ( املتكلّم جيرد عندما  : ضمنيا  *

 الكتابيةأو  اخلطابية العيوب بعض يف يقع ال كي فيه، الضّعف وأماكن الطّرح، هفوات تبين على ويساعده املخاطبني،

  . النصوص إىل والتّفكّك التّناقض تدخل اليت
  :املقام- 2

 من العناصر احلجاجية مجيع فيها تلتقي اليت البؤرة باعتباره ،يف النظرية احلجاجيةكبري  باهتمام" املقام "حظي    

 1 :للمقام أساسني تصورين " بريملان" يقدم و .خمتلفة قيم و بالغية قرائن و علمية حقائق و برهانية مقدرات

 .فيها املشاركني ولكل ، اإلبداعية العملية حمتويات لكل املستوعب للخطاب احملدد اإلطار يعتربه تارة فهو  -

   .القيم ترتيب و احلجج بناء يف املبدعني تساعد اليت العام النظام ذات املقدمات تلك يعتربه ثانية تارة و  -
 و املوقف احلال ملقتضى القول أفعال موافقة بشرط لعنايته ، معا آن يف بالغيا و تداوليا شرطا املقام يكون هبذا و

  . به اخلاص
البد وأن يأخذ يف حسبانه الضوابط واخلصائص ) املُحاجج(خالصة األمر من هذا املبحث أن القائم باحلجاج      

املذكورة للنص احلجاجي، حتى يتمكن من امتالك آلة احملاجة، كما أن هذه اخلصائص نفسها تفيد دارس اخلطاب 
فهي ذات قيمة منهجية بالنسبة املخاطب واملشتغل وتُعينه على تسليط التقنية احلجاجية على النصوص املختلفة، 

  . على اخلطاب معاً
  

                                                             
  .65املرجع السابق، ص  1
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  بالغة اخلطاب اإلقناعي: املبحث الثالث
بلوغ الغاية، إيصال املعنى إىل (من نافلة القول أن البالغة تتمحور حول اإلقناع، وهذا هو هدفها األوحد؛ فـ     

لذا سيتكفل هذا املبحث بتقديم صورة عن ". ناعاإلق"كلها ليس هلا من مصب سوى ...) السامع، اإلفهام
  .اإلقناع واسرتاتيجياته، وعالقته باحلجاج، ومن ثم كيفية توظيف البالغة يف دراسة اخلطاب اإلقناعي

  Persuasion  اإلقناع- 1
  :مفهـومه.أ- 1

  :لغـــة
بالفكرة أو ) اقتنع وقنع(رضي، و: نقول قنع بنفسه قنعا وقناعة) نعقَ(اإلقناع هو الرضى بالشيء، وأصله مادة      

وقد تدل هذه . 2" خري الغنى القنوع وشر الفقر اخلضوع"ومن أمثال العرب . 1الرأي أي اطمأن إليه ورضي به
{ :الكلمة على معاني أخرى مثال يف قوله تعاىل                     

{ ]معنى الكلمة يف اللغة  و  3.املقنع رأسه هنا يعين الذي يرفع رأسه وينظر يف ذل وخشوع]. 43:إبراهيم
  4.أهنا تقرتب من معاني الرضى والقبول واالطمئنان وامليل والرغبة، وتبتعد عن معاني القهر والضغط واإلجبار

   :اصطالحا

يرى أن اإلقناع هو " منهاج البلغاء"يف كتابه " القرطاجين" 5.كلمة أقنع تعين، محل شخص ما على اعتقاد شيء    
وإن مل يكن -وقد ورد يف هذا املعنى. 6محل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو اعتقاده

                                                             
 .763املعجم الوسيط، ص جممع اللغة العربية،  1

 .524، ص )قنع(، مادة 1984الزخمشري أبو القاسم حممود ، أساس البالغة، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت،  2

  .3754، ص 42ابن منظور، لسان العرب، ج  3
 .5، ص2005مذكرة تعليمية لطلبة مستوى ثالث، كلية اإلعالم، جامعة األقصى، غزة، ماي -علي برغوث، االتصال اإلقناعي 4
5 Nouveau dictionnaire analogique,(persuader):PARIS/Ed,références Larousse,1981,p521.                   
  .56حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص  6
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حول مكانة الكالم البليغ ووقعه على النفوس، فما يصنعه الكالم البليغ يف النفس يدل " اجلاحظ"يف ما أكده -بلفظه
للداللة على اإلقناع " التصديق"داللة واضحة على ميزات اإلقناع، وكثريا ما يستعمل أهل الكالم والفلسفة كلمة 

  .العقلي الذي حيصل يف النفوس
  1:التعريفات العلمية لإلقناع منهاوهناك الكثري من     

 .استخدام املتحدث أو الكاتب لأللفاظ أو اإلشارات اليت ميكن أن تؤثّر يف تغيري االجتاهات وامليول والسلوكيات

 .عمليات فكرية وشكلية حياول فيها أحد الطرفني التأثري على اآلخر وإخضاعه لفكرة أو رأي

 .ها كليا أو جزئيا من خالل عرض احلقائق بأدلة مقبولة وواضحةتأثري سليم ومقبول على القناعات لتغيري

 . عملية حتويل أو تطويع آراء اآلخرين حنو رأي مستهدف

يشري -الذي سرى لدرجة أنه قد يأتي يوم ويطغى على غريه من اجلوانب-االصطالح اإلعالميواإلقناع يف    
لتقديم رسائل خمططة عمدا، الستنباط سلوكيات معينة بصورة أساسية إىل استخدام وسائل اإلعالم اجلماهريية 

من جانب مجاهري القراء أو املستمعني أو املشاهدين، ولذلك فإن التعديل الوقعي للسلوك هو اهلدف الذي ينبغي 
    2.حتقيقُه العتباره املتغري التابع يف النظرية اليت تستهدف تفسريه

فإذا كان اإلقناع « ؛ "اإلقتناع"مصطلح بالغ األمهية يف الدراسات البالغية احلديثة وهو ) اإلقناع(ويتّصل بكلمة    
الكالمية اليت تستهدف التأثري العقلي والعاطفي يف املتلقي أو اجلمهور، قصد تفاعله إجيابيا مع الفكرة العملية يعين 

عرب وسائط طبيعية أو صناعية، فإن االقتناع هو  ،والرباهني اإلثباتية أو السلعة املعروضة عليه باعتماد احلجج
فيحدث ) املقنع ( فعل األثر الناجم عن عملية اإلقناع لدى املتلقي متى توافرت الظروف، وهتيأت من لدن املرسل 

   3.»االنسجام بني الرغبة الذاتية واإلمكانات املتاحة واهلدف املطلوب 

                                                             
  .6علي برغوث، االتصال اإلقناعي، ص  1
 .378، ص 1998، 2، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، طملفني ديفلر وساندرا بول، نظريات اإلعالم، ترمجة كمال عبد الرؤوف 2

 faculty.ksu.edu.sa/maison/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3، اخلطاب اإلشهاري والقيمة احلجاجية، نعمان عبداحلميد حممد بوقرة 3
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مامل ) إقناع(دون وجود لإلقناع، فال يصح أن نصف عمل املرسل بأنه  Convictionتناع إذن ال وجود لإلق    
يقتنع املستقبِل بفحوى الرسالة، ألن شرط عملية اإلقناع توفُر االستعداد لدى الطرف الثاني، أي يريد هو االقتناع 

يكون لذلك أثر مزدوج على ضف إىل ذلك جلوء املخاطب إىل أسلوب اإلمتاع زيادة على حجج اإلقناع، ف. به
  .املستقبل؛ حتصل معرفة الشيء بالعقل، ومن ثم قبوله بالقلب

  1:العوامل املؤثرة على عملية اإلقناع.بـ- 1
- ض االختياري لإلقناعالتعر.  

ن ممارسة الضغوط أل ، هتتطلب عملية اإلقناع أن يكون تعرض الفرد للرسالة اختياريا دون ممارسة ضغوط علي     
وهلذا  ، اإلقناع تؤدي إىل استثارة عوامل الرفض الداخلي ملضمون الرسالة، مما يصعب مهمة القائم باإلقناع هبدف

  .التهيئة الذاتية لالقتناع ىمساعدته عل ىز علللقائم باإلقناع أن يركّ ىجيب عل

 تأثري اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد -

 يف يبدور قو ،االنضمام إليها يرغبون يف  فون أو حتى اليتستهدينتمي إليها املُ تقوم اجلماعة األساسية اليت     
طريق ضرب  ميكن للقائم باإلقناع استخدام هذا الدور يف التأثري علي املتلقي عن  .التأثري على عملية اإلقناع لديهم

  .املستهدفة بالرسالةرأي الفئة  مة، واستغالل اقتناع أحد أفراد اجلماعة يف توجيهئاألمثلة املال

 تأثري قيادات الرأي -

و يتأثر هبم األفراد أحيانا . هلم النصيحة مونقيادات الرأي هم األفراد ذوو التأثري الذين يساعدون اآلخرين ويقد
 يعمل قادة الرأي دورا هاما يف تغيري اجتاهات األفراد، وميكن للقائم  .أو اإلعالم كثر من تأثرهم بوسائل االتصالأ

  .املتلقي ىباإلقناع أيضا استخدام هذا الدور يف التأثري عل

  2:االسرتاتيجيات املختلفة لإلقناع.جـ- 1
  االستمالة االعتماد على العاطفة أو املنطق يف -

                                                             
  . 21ال اإلقناعي، ص علي برغوث، االتص 1
  .، بتصرف 18-13املرجع نفسه، ص  2
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إال أن ، ميكن االعتماد عليها فى هذا اال هليس هناك قاعدة ثابتة نستطيع أن نؤكد أن هواقع األمر يظهر أن     
هذه احلالة على  حيث تعتمد يف ،بالرسالة منطقيا فنيتأثري االستمالة العاطفية تزيد عند إقناع املستهددرجة 

ن ذلك يساعد إفني فخربة سابقة بني املرسل و املستهد و عندما تكون هناك .ما استمالة دوافع الفرد إىل حد
األسلوب املناسب لالستخدام معها كل جمموعة صغرية و ،على كل فرد على حدة أو فعلى إمكانية التعر.  

 االعتماد على درجة من التخويف لتحقيق االستمالة -

 التخويف تتأثر بالنصائح اليت ض لدرجة معتدلة مند التجارب أن نسبة كبرية من اموعات التى تتعرتؤكّ    
تعمل على إثارة اخلوف يقل تأثريها  فالرسالة اليت ؛ التخويف و تقل هذه النسبة كلما زادت درجة ،تستمع إليها

توترهم  املستهدفني بالرسالة ترتفع درجة ذلك إىل أن و يرجع السبب يف ،التخوف فيها ما زادت درجة أو قدركلّ
أو قد يؤدى إىل االبتعاد عن الرسالة  ،أمهيته ن التهديد أوأو يؤدى ذلك إىل التقليل من ش ،نتيجة للتخويف الشديد

   . مضموهنا التفكري يف م منها أوبدال من التعلّ
 املتلقي ىالبدء باالحتياجات و االجتاهات املوجودة لد -

 هحققها تكون لديتُ األساليب اليت حتديد و يساعدهم يف ،املتحدث الذي خياطب املستهدفني باحتياجاهتم    
كثر أويكون احلديث أو الرسالة  ،خلق احتياجات جديدة هلم ن يعمل علىأكرب فى إقناعهم بدال من أفرصة 

  . بالفعل هموسيلة لتحقيق هدف كان لدي هاملستهدفني عندما يبدو هلم أن إقناع فاعلية يف

 عرض وحتليل اآلراء املتباينة للموضوع -

    ألن الرسالة اليت. مع املتحدث العادي و التفاعل ،املستهدفني إىل تدعيم رأيهم يد لرأيؤدي عرض اجلانب املؤي 
ى وجهة النظر املعروضة عندما و دفعهم إىل تبن ،قادرة على إقناع األفراد من املوضوع تكون اًتعرض جانبا واحد

  . التأكيد عليها من جانب املستهدفني تمي

فعندما يقوم . بالنسبة للفرد اخلبري د و املعارض معاوقد أثبتت التجارب بشكل عام فاعلية تقديم الرأي املؤيِ    
و يصبح لدى املستقبل لوجهة النظر  ،قوىان يكون التأثري و اإلقناع أ دث بعرض وجهيت النظر حبياد ميكناملتح

  .أعلى من املناعة من وجهات النظر املضادة بعد ذلك درجة
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 ربط املضمون باملصدر أو املرجع -

و  . يقوهلا ملصادر معينة أو مراجع ب املعلومات أو اآلراء اليتسبعض األحيان بن يقوم املرسل أو املتحدث يف
روا املصدر و ذلك باستثناء يتذكّ نأدون  ،رون املضمونن املستهدفني بعد فرتة من الزمن سوف يتذكّأظ يالح

يعتربها املستهدفون ثابتة و  و املصادر اليت .السماوية أو األحاديث الدينية املصادر الدينية املختلفة مثل الكتب
أمامهم  ل مانعاقد تشكّ ،ن املصادر األخرى سوف تؤدى إىل نظرة سلبيةأحني  يف ،اإلقناع صادقة تسهل عملية

   .لإلقناع
 درجة الوضوح و الغموض فى الرسالة -

كانت الرسالة واضحة و ال حتتاج  فكلما ،إقناع املستهدفني متثل درجة الوضوح فى الرسالة أمهية كبرية يف     
اهلدف من الرسالة املعروضة قد  الوضوح يف إال أن ،اكثر إقناعا تفسريها و استخالص النتائج أصبحت جلهد يف

للمستهدف  ن اهلدف الضمين يرتكأحني  مقاومة تلك الرسالة، يف ن تنشط يفأاملستقبلني  يعطى الفرصة الجتاهات
اهلدف عمل ذهنه و يستنتج اهلدف بغري أن يشعر بالتوجيه حنوالفرصة لكي ي.  

 الرتتيب املنطقي ألفكار الرسالة -

     املستمعني كثر تأثري علىأرسالته حججا متناقضة فاحلجج القوية  ث يفإذا قدم املتحد، ل البدء فضَولذلك ي
 تشبع تلك االحتياجات وإثارة االحتياجات أوال ثم تقديم الرسالة اليت ، اباحلجج القوية ثم املساعدة ثم األقل تأثري

ن أحيث  ،دة أوالم احلجج املؤييقد نأكثر تأثريا من تقديم احملتوى املقنع أوال، و على املتحدث بعد ذلك أتكون 
  . بعد اإلقناع باحلجج املؤيدة يتأسوف ت املعارضة اليت ذلك سيقوى موقفة و يستعد لرفض احلجج

 التأثري املرتاكم و التكرار -

أو الرسالة إىل تعديل االجتاهات  ين يؤدي تكرار الرأأو ميكن  ،تساعد على اإلقناع التكرار من العوامل اليت     
ن أو يتطلب ذلك  ،بعض األحيان قد يسبب الضيق و امللل ن التكرار يفأإال   ،العامة حنو أي قضية أو موضوع

   . يكون التكرار مع التنويع



111 
 

 هالباحثون ثالث اسرتاتيجيات، خياطب كل منها املتغري نفسوضمن نظرية اإلقناع يف اال اإلعالمي عرض     
  1:التابع، وهو السلوك العلين، تتمثل يف

 .االسرتاتيجية الدينامية النفسية - 

    االحتياجات، (الة هلا القدرة على تغيري البناء النفسي لألفراد املستهدفني استخدام رسالة إعالمية فع
إىل السلوك العلين املرغوب فيه، حتى وإن اعتمد القائم باالتصال أساليب التضليل ي مما يؤد ،)املخاوف، التصرفات

د الطريق والعامل النفسي مهم يف العملية اإلقناعية باعتباره حيدد جناعته، فعلى موجِه الرسالة أن ميه. اإلعالمي
متارس وسائل اإلعالم هذه املهمة لدى املتلقي بإجياد جو نفسي مالئم، وهو ما يعرف بالتهيئة النفسية، فمثال قد 

بسرد أحداث جانبية كارتفاع أسعار  ،لصاحل برامج سياسية قومية أو حزبية لتخلق الرأي العام جتاه مسألة مصريية
 .النفط عامليا، واندالع احلروب هنا وهناك، فتهيء الرأي العام لقبول زيادات يف االسعار

 .االسرتاتيجية الثقافية االجتماعية - 

اإلقناع قواعد السلوك االجتماعي، وتبث اجلهات املستخدمة هلذه االسرتاتيجية  دد من خالهلا رسائلُحت    
 .ثقافتها وتقاليدها بغرض تعميمها على املتلقني

 .اسرتاتيجية بناء املعاني - 

تغيري معان الذهنية لرؤوسنا، وحتاول خلق معان جديدة للواقع، أو  كون وسائل اإلعالم الصورا هلا تُوفقً    
  .راسخة داخل أي جمتمع من اتمعات

 

  :عالقة احلجاج باإلقناع- 2
ب الثاني عن األول، فإن اخلطابة اجلديدة القائم على ترتُ" اإلقتناع"و" اإلقناع"بني  السالفباإلضافة إىل التفريق     
ح كفة الرتكيز على بينهما، مما يرجتكاد تقوم يف جزء كبري منها على التفريق " لوسي تيتكا"و" شايم بريملان"عن 

                                                             
  :موقع اسالم واب، املكتبة اإلسالمية، الصفحة: عمر عبيد حسنه، اسرتاتيجيات اإلقناع، الصفحة 1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=1&BookId=295&CatId
=201&startno=0  
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اجلانب االسرتاتيجي يف استعمال اإلقتناع بدالً من اإلقناع؛  فاإلقتناع عند الباحثيني هو غاية احلجاج، ويشدد 
فان على ارتباط اإلقتناع مبا هو عقلي على اعتبار أنه إذعان نفسي مبين على أدلة عقلية، أكثر من اإلقناع املؤلِّ

باعتباره يتضمن السماح للمتكلم باستعمال اخليال والعاطفة يف محل اخلصم على  ،بط مبا هو ذاتيالذي قد يرت
 حجاج إقناعي، وهو يرمي إىل إقناع اجلمهور نيالتسليم بالشيء، بل إهنما يقسمان احلجاج حبسب نوع اجلمهور نوع

  1.اخلاص، وحجاج اقتناعي، وهو حجاج غايته أن يسلّم به كل ذي عقل
    د عربها اسرتاتيجية اإلقناع، فها هو التعريف إن احلجاج يعترب اآللية اليت يستعمل املرسل اللغة فيها، وتتجس

إذعان العقول بالتصديق « الذي جيمع بني شكل احلجاج والغاية منه ؛ فهما يريان أن " بريملان وتيتكا"الذي ساقه 
؛ فأجنح حجة هي تلك اليت تنجح يف  الغاية من كل حجاج ملا يطرحه املرسل، أو العمل على زيادة اإلذعان هو

تقوية حدة اإلذعان عند من يسمعها وبطريقة تدفعه إىل املبادرة سواء باإلقدام على العمل، أو اإلحجام عنه، أو 
  2.»هي على األقل ما حيقق الرغبة عند املرسل إليه يف أن يقوم بالعمل يف اللحظة املالئمة

، وقد يكون حجاجا )مناقشة أو حماورة جدلية(ومم جيب معرفته أن احلجاج قد يكون حجاجا جدليا     
تلك احملاورة تقوم بني طرفني كالمها حياول  ؛ ألن"تبكيتا"خطابيا، ولكن اإلقناع احلادث يف احملاورة اجلدلية يسمى 

أما اإلقناع احلادث يف . ونتائج صورية منطقية ختطئة الطرف اآلخر مستعمال الربهانيات من مقدمات، وعالئق،
احلجاج اخلطابي فهو تقريب بني املتحدث واملتلقّي، وليس بالضرورة أن يستخدم الربهانيات الصورية حبرفيتها 
املستعملة يف احملاورة اجلدلية الربهانية، بل هو قد يستعملها بصورة بسيطة، أو قد يستعمل حججا خمتلفة، وميكن 

  .يف بعض أنواع اخلطابة) كالشهود واليمني (حججا خارجية ) أرسطو التصديقات اأمساه(تلك احلجج  أن تكون

أن له تقنيات تتجلّى يف كل " بريملان وتيتكا"ومن خالل طرحهما للحجاج كخطابة جديدة أكد الباحثان     
أم كان مناظرة يف جمال  وتوجد على أي مستوى سواء أكان مناقشة عائلية حول مائدة الطعام،« اخلطابات 

                                                             
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، منشورةاألربعون النووية أمنوذجا، مذكرة ماجستري غري –هشام فروم، جتليات احلجاج يف اخلطاب النبوي دراسة يف وسائل اإلقناع  1

  .108، ص 2008/2009جامعة احلاج خلضر باتنة، السنة اجلامعية 
 .456عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجات اخلطاب، ص 2
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مرورا بالتأثري واالستمالة ) وغري اللغة(هادفة إىل إقناع املرسل إليه، عن طريق استخدام اللغة  1.»متخصص جدا
قد أدرج " Oleron أولريون"زيادة على توضيح العالقة بني احلجاج واإلقناع جتدر اإلشارة إىل أن . العاطفية

اإلقناع، املداولة، إثبات صحة : جاج بشكل عام؛ وهذه الوظائف متثلت لديه يفاإلقناع ضمن الوظيفة األوىل للح
  .حكم من األحكام

  
  :بالغة اخلطاب االقناعي- 3

     البالغة أحد أهم األبواب املركزية والضرورية يف قراءة اخلطاب، فاإلشتغال على خطاب حيكمه الوعي أو إن 
وعي أو مها معيكون قادرا على تفكيك أسرار البالغة وخمادعها وحيلها، وهذا  ا، يقتضي من الباحث أنالال

  .عمل ال ميكن أن يتحقق من دون العودة إىل الرتاث البالغي

وتتجلى قوة البالغة كذلك يف كوهنا تعلّم الباحث القراءة الفاحصة ملكونات النص الداخلية كما للعالقات      
وهي ال تكتفي بالتسليم بأن  ،)املخاطَب، املقام، السياق(اخلارجية  املعقدة املمكنة بني هذه املكونات والعناصر

ها تدفع إىل االشتغال التطبيقي بني الداخل واخلارج، أي بني النص والسياق، عالقات جدلية حوارية، بل إنّ
رتاكيب التفصيلي على عالقة املكونات النصية باألغراض واملقاصد، واالنتباه إىل ما يف األلفاظ واألصوات وال

د داليل وثراء إحيائي، ومن قابلية لالستعمال يف مقامات وسياقات خمتلفةوالصور من تعد.  

يقود هذا الكالم إىل حوصلة عمل البالغة اجلديدة يف كون بالغة اإلقناع تبحث يف اآلليات البالغية والتداولية      
مكتوبا؛ فبالرغم من أن هذه البالغة حافظت اليت جتعل اخلطاب مقنعا، بغض النظر عن كونه خطابا شفاهيا أو 

إذ يصب اخلطاب على قدره أو مقامه مادام هو « على فكرة جوهرية يف البالغة القدمية وهي حمورية املتلقي، 

                                                             
 إىل أرسطو من الغربية التقاليد يف احلجاج نظرية كتاب ضمن، وتيتكا لربملان اجلديدة اخلطابة احلجاج يف مصنف خالل من ومنطلقاته أطره احلجاج ، صولة ا عبد 1

 .300اليوم، ص 
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إىل االهتمام ) حبكم تقيدها باخلطابة الشفاهية(، إالّ أنّها جتاوزهتا من االهتمام باملتلقي السامع 1» املراد إقناعه
القارىء، من خالل عدم تقيدها باخلطاب املنطوق، بل على العكس كان أكثر تركيزها على /تلقي السامعبامل

  . 2»احلديث للطباعة جيعلنا نويل عناية خاصة بالنصوص املطبوعة إن الدور« القارىء، إذ 

دوره على التلقي، وإمنا  سلبيا يقتصر-كما كان احلال يف اخلطابة القدمية- واملتلقي يف اخلطابة اجلديدة مل يعد    
من موقع التلقي إىل  -بذلك–أصبح متلقياً إجيابيا يتلقى ما يتلقاه ويفكر فيه، ثم يرد ويناقش ويفند ويدعم، لينتقل 

. من موقع اإلرسال إىل موقع التلقي، فالطرفان يتبادالن فيما بينهما املواقع -بالتايل–موقع اإلرسال، وينتقل املرسل 
فإن املتلقي يف اخلطابة القدمية حبكم سلبيته كان يف درجة أدنى من درجة اخلطيب؛ ومن ثم كان  ومن جهة ثانية،

أما املتلقي يف اخلطابة اجلديدة فهو حبكم إجيابيته يقف يف درجة .يتلقى اخلطبة من عل، فالعالقة بينهما رأسية
   3.بينهما أفقيةموازية لدرجة املرسل، ومن ثم يتلقى اخلطبة من مقابل مواز، فالعالقة 

وتقوم اللغة يف اخلطاب احلجاجي بدور جوهري وفاعل يف حتقيق التأثري واالستمالة؛ فاملفردات والرتاكيب اليت      
ه جتاه ذلك احلدث من جهة، وتضع ذلك احلدث يف نسق ما تعكس موقفَ ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ خيتارها املتكلم لوصف حدث

وال أدلّ على ذلك ما  4.املتلقي جتاه ذلك احلدث من جهة ثانيةتصوري بعينه، يؤثر يف حتديد املوقف الذي يتخذه 
تقوم به وسائل اإلعالم من تالعب باأللفاظ والتعابري، توجه به الرأي العام كما تشاء، مستغلة اإلمكانات اللغوية غري 

م حججا منطقية معقولة احملدودة، واليت يتجاوز دورها إثارة املشاعر واالنفعاالت إجيابية أو سلبية، إىل كوهنا تقد
كتقنية حجاجية تعمل على إبراز التشابه بني شيئني أو   Analogyتستميل عقل املتلقي، ومن ذلك التمثيل

  .موضوعني، أو دحض هذا التشابه

                                                             
 .116مجيل عبد ايد، البالغة واالتصال، ص  1
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ال يتسنى لنا  -كما ترى الباحثة- أنه هذا ما خيص البالغة اجلديدة ومفهوم بالغة اخلطاب لديها، إالّ      
الضوء على اخلطاب  إلقاءاستجالب وتقصي اجلوانب احلجاجية اإلقناعية  تطبيقيا يف اخلطابات عامة، دون 

فعل الباحثون العرب احملدثون يف حماولة إلسقاط مبادىء البالغة اجلديدة على  كمااإلقناعي يف البالغة العربية، 
  .واستكشافا ملناحيه اليت أوردها بالغيونا القدامى، الرتاث البالغي العربي، تأصيال للحجاج فيه

ل يف اخلطابة مبا هلا من دور سياسي إىل أن اخلطاب اإلقناعي يف الرتاث العربي يتمثّ" مجيل عبد ايد"ذهب     
كانت أحد  «وهذه اخلطابة . خطابة اجلدل وخطابة املناظرة: واجتماعي وديين يف حياة اتمع العربي، بشكليها

اللذين دارت حوهلما البالغة العربية؛ إذ كانت اخلطبة قسيم الشعر يف األدب ) اخلطبة، القصيدة(نصني األدبيني ال
العربي القديم، كما أن النص الثاني مل خيل من خطابية، من حيث كون القصيدة شاركت اخلطبة يف كثري من 

الذي ) القرآن الكريم( وهو -دائمايد حسب مجيل عبد ا–كما أن النص الثالث   1".موضوعاهتا وغاياهتا
استقطب اهتمام البالغيني العرب، كان يف كثري من آياته ذا طبيعة خطابية وخطابية جدلية على حنو خاص، فما 
أكثر الوقائع اجلدلية الواردة يف القرآن الكريم، وما أكثر احلجج املنطقية أو املعقولة اليت تقيمها لنفي ما تنفيه أو إثبات 

طابة القدمية وهبذا استنتج الباحث أن حتقيق االستمالة غاية مشرتكة بني البالغة العربية وكل من اخلَ .2»تثبته ما
  .عند أرسطو، واخلطابة اجلديدة عند بريملان

املقام، والبيان على التوايل، وهذا : قائمان أساسا على فكرتي) علم البيان(و) علم املعاني(ومرجعا البالغة       
دالة على حمورية املتلقي، ) املقام(فكرة « ما يسعفنا يف ربط العالقة بني البالغة العربية واخلطابة اجلديدة، لكون 

  3.»واإلقناعية متصال بالوظيفة اإلفهامية ) البيان(ومبدأ 

                                                             
 التعريف االصطالحي للحجاج يف الفكر العربي القديم، وكذا يف الفكر العربي احلديث و نظرهتم للحجاج يف الصفحات السابقة من هذا الفصل : ينظر.  
 .127مجيل عبد ايد، البالغة واالتصال، ص  1

  .128-127املرجع نفسه، ص  2
 .130، ص نفسه 3
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ميكن التوصل إىل أن بالغة ... وغريهم كثري" أبي بكر العزاوي"و" حممد العمري"وبالنظر إىل دراسات      
مبا حيتويه من حديث عن بالغة الصور  البيان احلجاجيجانب بالغي يتمثل يف : اخلطاب اإلقناعي تتمثل يف جانبني

أما اجلانب . اليت تناولتها الكثري من البحوث والدراسات" ة احلجاجيةاالستعار"وكذا ما أمساه الباحثون  ،والتمثيل
متخّضت عنه نظريتا والذي انبنى على املنهج التداويل املفسر للتواصل املقنع،  احلجاج اللغويالثاني فيتمثل يف 

يف اخلطابات فكان هذان اجلانبان منطلقا لدراسات تطبيقية عدة تتحرى احلجاج . السالمل والروابط اللغوية
           1.املختلفة 

بتوظيف احلجة اليت تتمكَّن من النفوس  نَّه الكشف واإليضاح عن املعنى املقصودبأ البيان احلجاجيعرف لقد     
املقدم؛ ألن  بل إن األمر يتعلَّق بالتأثري واإلقناع بالطرح ،الفهم واإلفهام فحسب واهلدف ههنا ليس. والعقول معاً

أو املشكوك فيه، فهو قائم على طروحات مقبولة، إالّ أن  كر من قبل هو شبه احلقيقي أو احملتملاحلجاج كما ذُ جمال
  .مبنياً على االحتمال البعض منها يبقى

هذا األخري تستدعي ضرورة رصد  البيان قد يكون يف اللفظ أو املعنى أو التأليف، غري أن طبيعة و     
. اللغوي من جهة، وما ميليه السياق احملدد الذي ترد فيه من جهة أخرى وفق ما يقتضيه النظامالعالقات الرتكيبية 

، فأضحى "كلمة مع صاحبتها مقام لكلِّ مقام مقال ولكلِّ"عبر لغويونا القدامى عن ذلك مبقولة دقيقة وهي  وقد
                                                             

  : توفر للباحثة  من بني ما  1
  .2006، 102، عبد احلليم بن عيسى، جملة الرتاث العربي، دمشق، العدد "سورة األنبياء منوذجا"البيان احلجاجي يف إعجاز القرآن الكريم : مقال-
  .للمعلوماتاحلجاج يف اخلطابة والرسائل يف مصر زمن احلروب الصليبية، منشور يف الشبكة العاملية : مقدمة لبحث بعنوان-
  .احلجاج يف الشعر العربي القديم من اجلاهلية إىل القرن الثاني اهلجري بنيته وأساليبه، للدكتورة سامية الدريدي: مقال للتعريف بكتاب-
  .2006، أيلول، 61اإلتصال اإلقناعي يف فن اخلطابة، حممد برقان، كتابات معاصرة فنون وعلوم، بريوت، العدد : مقال-
  .هـ1426الحتجاج العقلي واملعنى البالغي، جامعة أم القرى، ا: دكتوراه-

  :ومن احملاوالت التطبيقية تصدى للبحث يف هذا السياق مجلة من الباحثني يف اجلزائر، من أعماهلم      
  .2003للرافعي، جامعة ورقلة، ) كتاب املساكني(دراسة تطبيقية يف -اخلطاب احلجاجي أنواعه وخصائصه: ماجستري -
  .2009دراسة يف وسائل اإلقناع األربعون النووية أمنوذجا، جامعة باتنة، -جتليات احلجاج يف اخلطاب النبوي: اجستري بعنوانم-
  .2010احلجاج  يف اإلمتاع واملؤانسة ألبي حيان التوحيدي، جامعة باتنة :ماجستري-
  ).دت(زو، احلجاج يف خطابات النيب إبراهيم عليه السالم، جامعة تيزي و: ماجستري-
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ترد  الصياغة اللغوية ترتبط بالسياقات اليت أن إذ ؛1مرهتناً مبقتضى احلال البيان يف تأليف الكالم ضمن هذا الطرح
اإلبالغ، كما أن طبيعة التأليف إجيازاً أو  فيها، وذلك بذكرنا عناصر معينة أو حذفها، ويكون هلا أمهية بالغة يف

  . تأكيداً تتأثّر حبسب املقام الذي ترد فيه إطناباً أو جتريداً أو
املعطيات؛ منها ما يرتبط باملتكلِّم، ومنها  يف االستعمال اللغوي يرهتن مبجموعة من احلجاجاستنادا على ذلك،    

فمما خيص املتكلِّم فإنّه جيب عليه التحكّم يف   ؛ما يبقى على صلة بالرسالة اللغوية نفسها ما يتعلَّق باملتلقِّي، ومنها
أما فيما يتعلّق باملخاطب؛ أي متلقِّي الرسالة . اللغوية وأن يوفِّيه حقّه مما تستدعيه الصياغة املوضوع الذي يقدمه،
بني الذين يلقى املخاطَ وقد أشار لغويونا إىل أن . املعين فإنّه يستدعي مراعاته يف احلجاج اإلبالغية ذات احلكم

 2  :إليهم اخلرب يصنفون إىل ثالث أصناف

 .خماطب خايل الذهن-  

   .خماطب شاكّ مرتدد -
 .خماطب جاحد منكر -

الكالم معهما يستدعي توظيف تقنيات  إذ ؛والبيان احلجاجي يف إطار هذا التوضيح يرتبط بالصنفني األخريين     
   .أو الرتدد لدى املتلقني احلجاج اليت تدفع الشك أو اجلحود

اللغوية اليت قد يوظِّفها املخاطب يف  أما فيما خيص البيان احلجاجي املرتبط بالرسالة اللغوية فيتعلّق باآلليات    
وقد  3. احلكم املبسوط فيه تصديقاً أو تكذيباً، إنكاراً أو إقراراً، أو غري ذلك الكالم من أجل حتقيق الغاية من

االعتبار الراجع إىل احلكم يف الرتكيب من  أما« : حيث قال" اإلسناد اخلربي"أكثر يف باب  "السكاكي"وضَّح ذلك 
 لغوياً أو عقلياً فإن ذلك وظيفة بيانية، فككون الرتكيب تارة غري مكرر كم من غري التعرض لكونهحيث هو ح

إن (، و)لزيد عارف( ، و)عرفت عرفت( وجمرداً من الم االبتداء وإن املشبهة والقسم والمه ونوني التوكيد كنحو
                                                             

 .73، ص )ت.د(، 2السكاكي، مفتاح العلوم، مكتبة مصطفى البابي وأوالده، مصر، ط  1
  .35حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، ص  2

  .2006، 102،  جملة الرتاث العربي، دمشق، العدد "سورة األنبياء منوذجا"عبد احلليم بن عيسى، البيان احلجاجي يف إعجاز القرآن الكريم  3
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 ريف اإلثبات ويف النفي كون الرتكيب غري مكر )ألعرفنوا لقد عرفت أو ("و )إن زيداً لعارف(، و)زيداً عارف
ليس زيد (كلمة النفي كنحو  ، وغري مقصور على)ليس زيد منطلقاً(ومقصوراً على كلمة النفي مرة، كنحو 

   .1» ، فهذه ترجع إىل نفس اإلسناد اخلربي)قائماً وا ما زيد(، و)ما إن يقوم زيد(، و)مبنطلق

املنظور احلديث فعال وحجاجاً، وليست  ، والذي يعترب اللغة من"التأثري"ان احلجاجي يستدعي وطاملا أن البي    
 فإنّه من الضروري توظيف اآلليات اللغوية اليت حتقّق ذلك، وهو اجلوهر الذي ،2 نقال للمعلومات وإخباراً عنها

   ".نظرية احلجاج اللغوية"تبحث فيه 

ورد يف ما وباخلصوص  ،O.Dicrot"  ديكرو"منوذج أوقد يكون من املفيد يف إطار هذا التوضيح استلهام     
نظرية احلجاج اللغوية ومنطلقاهتا، كما قدم فيه قواعد  ، والذي استعرض فيه مبادئ"السلميات احلجاجية"كتاب 

مت الرتكيز عليها،  ظواهر احلجاجية اللغوية اليتينبغي اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن ال« و . السلّم احلجاجي
النحوية؛ مثل الواو، الفاء، ثم، والروابط التداولية احلجاجية؛ حنو  هي الروابط احلجاجية  واسرتعت اهتمام ديكرو

حيقِّق االنسجام  )لكن(النحوي، فإن  لكن، حتى، السيما، فمثال إذا كان الواو داخل نص ما حيقِّق االنسجام بل،
 يكون أقوى من الدليل الذي يرد قبلها، وتكون لـه الغلبة )لكن(الذي يرد بعد  كما أن الدليل. التداويل واحلجاجي

 . 3» حبيث يتمكّن من توجيه القول مبجمله

" السلّم" رفو ع. السلّم احلجاجي وقوانينه على مفهوم أيضاً أن قواعد السلم احلجاجي تنبين وقد ذكر ديكرو    
   :األقوال مزودة بعالقة ترتيبية ومستوفية للشرطني التاليني جمموعة غري فارغة من« بأنّه 

عن القول املوجود يف الطرف األعلى مجيع  ـ أن كلّ قول يقع يف مرتبة ما من السلّم يلزم عنه ما يقع حتته، حبيث تلزم
  .األقوال األخرى

                                                             
  .64السكاكي، مفتاح العلوم، ص  1
 .2000-2-11، 26املغرب، عدد جملة ثقافية فكرية، ـ ، جملة فكر ونقد، مقاربة فلسفية  لسانية  ديداكتيكية-حول مفهوم احلجاج يف الفلسفة،  حممد رويض 2

www.fikrwanakd.aljabriabed.n26-04rueyd.htm    
  .ص  نفسها.املرجع نفسه 3
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أن قواعد السلّم  يظهر. 1» دليال أقوى دليال على مدلول معين كان ما يعلوه مرتبةـ وأن كل قول يف السلّم كان 
بطريقة  أساسها إىل تأكيد نتيجة معينة، تسبقها معطيات أو باألحرى مقدمات، تسهم احلجاجي هتدف يف

   .مضبوطة يف التقديم يف حتقيق القضّية املطروحة أو دحضها

    التفرقة بني اجلوانب  جيب، إال أنه "ديكرو"ا سبق انتقل اإلقناع من البيان إىل احلجاج اللغوي الذي محل لواءه مم
التطبيقية اليت تنجم عن استثمار معطيات اجلانبني البالغي واللغوي يف اخلطاب اإلقناعي؛ فريتكز االهتمام من اجلهة 

ما حجاجيا ال ه إياها مقويت أعاد هلا بريملان مكانتها باعتبارِاالستعارة احلجاجية بشكل خاص وال البيانية على
وهي تعمل مبعية التمثيل . د حمسن بالغي، ومنه تبوأت مركز الصدارة يف التمثيل على بالغة اخلطابات املتعددةجمر

ا ميكن أن حيمل طاقة حجاجية تؤدي إىل اإلقناع والتأثريوالتشبيه اللذين يعتربان مها اآلخران ممسر بي.  

أما من اجلانب اللغوي التداويل فريتكز االهتمام على اهلدف اإلقناعي للتواصل باستخدام األفعال اللغوية     
هو تالزم بني قول اليت تطرح تصورا لعمل احملاججة من حيث « فيجري حتليل اخلطابات وفق السالمل احلجاجية 

وة فيما خيص بناء احلجج، كما أن احلجج قد تنتمي إىل على أن هناك تفاوتا من حيث الق... احلجة ونتيجتها
 2.»)2ق(وحتصل على جائزة اجلامعة ) 1ق(فقد جنح يف املسابقة بامتياز ) ن(الطالب جمتهد : قسم واحد كقولنا

ومن جهة أخرى مييز حمللّوا اخلطاب احلجاجي بني نوعني من األدوات اللسانية اليت حتقق الوظيفة احلجاجية 
، ..داخل النص احلجاجي؛ فأما النوع األول فتمثلُه عناصر حنوية يف طبيعتها مثل الواو والفاء ولكن وإذنوالرتابط 

وأما الثاني فتمثله مجلة من األساليب املتضمنة داخل امللفوظ احلجاجي كالنفي واحلصر، ويلحق هبا عوامل 
ضف إىل ذلك  3...)وأبدا) (قصا) (منذ(و) على األقل(و) تقريباً: (حجاجية ذات وظيفة حمددة داللياً مثل

  ... .من إخبار أو نفي -حول احلوارية" Graceغرايس "اليت انبثقت من أحباث -تقصي معاني األفعال اللغوية 

                                                             
-www.fikrwanakd.aljabriabed.n26ـ ، جملة فكر ونقد، مقاربة فلسفية  لسانية  ديداكتيكية-حول مفهوم احلجاج يف الفلسفة،  حممد رويض 1

04rueyd.htm    
 .95، ص2005 ،مارس، 407املوقف األدبي، احتاد الكتاب العرب ، سوريا، عددنعمان بوقرة، نظرية احلجاج، جملة املوقف األدبي،  2

  .95نفسه ، ص املرجع  3



120 
 

  :واإلشهار خطابة - 4
 أنتج تطور النظام الرأمسايل جمتمعات استهالكية، بدوافع حقيقية أو رد االستهالك فقط؛ إذ السمة الغالبة     

على جمتمع االستهالك غرس احلاجة حيث ال حاجة وإغواء الناس باإلقبال على السلعة يف صيغة مقنعة، فدخلنا 
. ورجوع وظيفة اإلقناع والتأثري يف صيغة مل تعرفها من قبلمما فتح األبواب أمام عودة اخلطابة  ،بالغة اإلشهار عصر

و أصبحت هذه البالغة قادرة ال فقط على التأثري وحتويل القول والصورة فعال وممارسة على أساس الفعل ورد 
قرتح يتساعد على صياغتها وإعطاءها الوجهة اليت هتيئها لقبول ما  ،مة يف أذواق الناسالفعل، إمنا أصبحت متحكّ
مت بتطور الوسائل السمعية البصرية وترقي فجاءت عن ذلك بالغة كاملة ـ تدع...1.عليها ويعرض يف األسواق

  .املعلوماتية 

ا إىل وإم بعض األفكار،  ا إىل تيسرياإلشهار وسيلة تواصل تسعى إم« أشار أحد الباحثني األمريكيني إىل أن     
على بضاعة أو خدمة ميكن تقدميها ألناس آخرين،  ريناملتوفّ  ض الناستيسري عالقات ذات طبيعية اقتصادية بني بع

العام  الظاهر بني اخلطابة مبعناها الحظ التقاطعيالبضاعة أو هذه اخلدمة، وهنا  ميكـــن أن يستخدموا هذه
  .، فمدار األمر يف اخلطاب اإلشهاري هو اإلقناع واإلفحام2»واإلشهار

حممد " تدعم مذهبوي .يف فهم اإلشهار ذلك اإلرث اهلام من اخلطابة شرعية استثمارتُستمد هبذا املعنى      
إىل اعتبار اخلطاب اإلشهاري خطابة معاصرة، منطلقا من كون العصور احلديثة شهدت ازدهارا غري  "الويل

وأن أهم حقل ترعرع  مسبوق يف استخدام املمارسة احلجاجية، يف كل ااالت اليت ختضع هليمنة النوازع اإلنسانية،
فيه احلجاج يف حياتنا املعاصرة هو جمال الدعاية واإلشهار؛ هذا األخري الذي تعتمده الرأمسالية نافذة للتعريف 

                                                             
  .43نعمان بوقرة، نظرية احلجاج، جملة املوقف األدبي، ص  1
-63، ص 2002، 18، العدداملغرب ،تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـةحممد الويل، بالغة اإلشهار، جملة عالمات،  2
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فسيطر على وسائل االتصال وأرضخها جلربوته، وخاصة  1.مبنتجاهتا ووسيلة خللق حاجات يطلب إشباعها
إىل جمرد ذرائع ...را وسلطة، لتتحول الربامج واملباريات واألفالم التلفزيون، كونه األداة األكثر شعبية وانتشا

ر العقول بأساليبه اليت أقل ما يقال عنها أهنا مقنعة ومؤثرة، تتحدى واإلشهار هو األساس؛ فيخاطب ويأمر و خيد
القائمة على كل ماهو علمي وطبيعي وأخالقي، حمرفا بذلك الغرض األساس من احلجاج يف البالغة األرسطية 

هذه هي « . جه إىل توظيف كل ما من شأنه أن يشجع على االستهالك ثم االستهالكالعلم واألخالق والصدق، ليتّ
إذن البالغة اجلديدة اإلشهارية اليت ترتصد خطواتنا وحتشو أذهاننا باستئذان وبدونه، فكل الرتهات االستهالكية 

وإلزام اإلنسانية باستهالك  ،تضع على رأس جدول أعماهلا غسل الدماغ اإلشهارية وكل اخلرافات الربوباغاندية اليت
    2.» البضائع واألفكار اليت ال ختدم إال الربح واهليمنة اإليديولوجية

خطاباً حجاجياً  هعلجت، واليت اإلشهارياألساسية اليت يتأسس عليها اخلطاب املرتكزات  ميكن القول أن    
وتقنيات آليات تعبريية فا كل ما يلزم من موظّ، "اإلقناع"يسعى إىل هذا النوع من اخلطابات  ، هي  أنوىلاألدرجة الب

 أنكما . اآلخرين على الفهم واإلفهام فحسب؛ بل أيضاً على التأثري واستمالةحبيث ال يقوم ؛ بالغية ومجالية
أي إىل كل شخص ميكن أن تصل إىل مسمعه أو  -يف أغلب حاالته موجه إىل خماطب كوني -اتصافه بالكونية 

مرآه الرسالة اإلشهارية، جيعل مهمة اإلقناع غري يسرية، لذا يسعى مصمم اإلشهار إىل إثراء خطابه باحلجج اللغوية 
جاج يف ومنه أمكن دراسة أساليب احل". احلجاج األيقوني": "أبو بكر العزاوي"والبصرية، تلك اليت اصطلح عليها 

اعتمادا على النظرية احلجاجية اجلديدة اليت أرسى  ه،تقصي مظهر احلجاج املغالط في حتىاخلطاب اإلشهاري، و 
 .دعائمها بريملان

فمادام هدف البالغة هو اإلقناع، الذي يصل يف أمسى درجاته إىل اإلقتناع، سيتحدد دور البالغة يف كوهنا     
تعددة، من خالل البحث يف آلياهتا احلجاجية اليت جتعل منها، خطابات مقنعة املقاربة اليت تدرس اخلطابات امل

على أن اخلطاب اإلقناعي متثلَ يف اجلانب الغربي يف اخلطابة األرسطية، بينما يف البالغة العربية فجسدته . مؤثرة
                                                             

  .65-65، ص السابقاملرجع  1
 .68بالغة اإلشهار، جملة عالمات، ص حممد الويل،  2
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أن البحث يف بالغة  اخلطبة والقصيدة والقرآن الكريم، أي اإلرث اللغوي بشكل عام، وانبثق عن هذه النظرة
أو يف اجتاه لغوي متحوره النظرية اللغوية " البيان احلجاجي"اخلطاب اإلقناعي هو حبث يف اجتاه بالغي يؤطّره 

  .للحجاج

  :خالصة الفصل
  :ما سبق تناوله يف هذا الفصل، يؤدي إىل الرسو على املنطلقات اآلتية    
بريملان البالغية توسيعه دائرة احلجاج ليشمل خمتلف اخلطابات، مقاربا من النتائج اليت مت إيرادها حول نظرية  -

وحتويلَه الصور التحسينية اجلمالية كاالستعارة . إياها من النواحي البالغية واملنطقية والتداولية على األخص
 .والتشبيه إىل مقومات حجاجية ال غنى عنها يف الدراسات البالغية

بتفعيل آلياته احلجاجية، اليت  -أي خطاب–هنا املقاربة اليت تشتغل على اخلطاب حتدد دور البالغة يف كو -
 .تكشف صور إقناعيته

بالغية بيانية هتتم باجلانب االستعاري : بالغة اخلطاب اإلقناعي تعين إعمال املقاربة البالغية من ناحيتني -
 .اجية باإلضافة إىل أفعال الكالمالتمثيلي، وأخرى تداولية لغوية، تتقصى السالمل  و الروابط احلج

 .مل حتصر اخلطابة يف أشكال التواصل الشفوي بل تعدته إىل املكتوب -ممثّلة يف شخص بريملان-البالغة اجلديدة  -

 .اخلطاب اإلشهاري هو أحد جتلّيات اخلطابة املعاصرة، اليت أطلق عليها خطابة الدعاية والرتويج -

الباحثة إىل أنه من الضروري دراسة اخلطاب اإلشهاري املكتوب بِعده حجاجا، من هذه املنطلقات تنتهي     
بالنظر إىل أن مبتغى املُشهر هو إقناع املشرتي باقتناء سلعة معينة، وستكون هذه الدراسة متّكلة على ما كتب 

ابات، مدعمة بتفسريات حول اخلطابة اجلديدة، ومستندة إىل نواميس التحليل البياني والتداويل والسيميائي للخط
  ...العلوم اإلنسانية كعلم النفس واالجتماع واألنثروبولوجيا
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  :مدخل
لعل أقوى مستوى لظهور اخلطاب البصري وأكثره أداء، جمال الصورة بتشكالهتا املتنوعة، فالصورة جتد هلا     

مكانا يف اجلريدة والة والتلفزيون والسينما واللوحة التشكيلية واللباس والكتاب، وعلى واجهة اجلدران 
الطريق، بل ويف بعض املدن والبلدان  واحلافالت والسيارات وعلى صدر لوحات منصوبة على أعمدة جبانب

شاشات عمالقة تقوم فيها على مبدأ التناوب وفق ما يقتضيه ظرف ومصدر ) أي الصورة(املتقدمة تنصب هلا 
  .وهدف إنتاجها، وهي كذلك يف امللصق هبوياته املختلفة التجاري والتحسيسي واإلخباري

ثقافة الصورة واستهالكها بعفوية وإطالقية غري واعيةـ أصبح لزاما على متلقيها التعامل : ويف ظل هذه الثقافة     
بألف : " معها بوصفها خطابا موازيا للخطاب اللغوي الكالسيكي، خصوصا وأن الصورة كما يقول املثل الصيين

إبالغها باعتبارها داال، وذلك لن حيصل إال باستكشاف  الداللة اليت توحي هبا وتستهدف/واستكناه املعنى" كلمة
   1.التخاطب اليت توظفها يف أفق التوصل إىل ما ترمسه من غايات/آليات القول

 يف االهنماك خالل من العامل بعث إعادة إىل متيل العصر، هذا مقدس كأحد جتليات اإلشهارية، البالغة« إن     
 إالّ تقبل ال آمرة عقيدية كمدونة تعمل انتظاراهتا، سقف وترفع األنفس هوياليت تست فوعودها. االستهالك طقوس
 مثل ذلك يف مثله نطاق، أوسع على بامتياز اإلقناع فن باعتباره اإلشهار ذلك، فإن يفعل وهو. هبا االلتزام

 وتتكرس تتجسد وبه خالله ومن االستهالكية، عوامله إىل به ليدفع اجلمهور استثارة وهتييج على يعمل الربوباغوندا،
  2.»االستهالكية من اتمعات للكثري العضوية الوحدة

  

  

  
                                                             

  مقدمة. مقاربة تواصلية نقدية: حممد أكعبور، سيميولوجيا اخلطاب البصري وإنتاج املعنى 1 
http://akaabour1979.maktoobblog.com/267017/  

  .170 ص ،2009 ،4 العدد ،37 الد الكويت، الفكر، عامل جملة اجلسد، وتوثني اإلشهار" السعادة" ضريبة رابح، الصادق   2
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  :الرسالة اإلشهارية: املبحث األول

بقدر ما يهم التطرق إىل الرسالة اإلشهارية حبد ذاهتا، مبا  1ال يهم هبذا الصدد التعريف باإلشهار مبفهومه العام     
حتمله من مكونات جتعلها خطابا من نوع خاص، يستخدم وسائل وأدوات، ويتّخذ لنفسه تقنيات تؤثّر يف املتلقي 

  .فكريا ونفسيا ومجاليا، فيكون له وقع إبالغي بارز
ونظرا القتحامه أهم الوسائط يف . ويرية والتعبريية األخرىويف هذا اجلانب يلتقي اإلشهار بباقي الفنون التص      

حياة اإلنسان املعاصر، بكل ما فيها من وسائل مسعية وبصرية، فإنه بدا للبعض بأنه أصبح يزاحم الفنون األخرى 
قت الناس وإذا ما حنن تنبهنا على سبيل املثال إىل احلصة الزمنية اليت يأخذها من و. املكتوبة واملرئية على السواء

يف فواصل الربامج التلفزيونية وصفحات االت واجلرائد واللوحات اإلشهارية املوجودة على اجلدران وأعمدة 
  2.الطريق، فإننا سندرك إىل أي حد أصبح اإلشهار يفرض نفسه قسريا على الناس يف اتمع الرأمسايل احلايل

  :اإلشهارية الرسالةمفهوم  -1
نوعا من أهم أنواع اخلطاب بعامة التّصاله باحليـاة اإلنسـانية بشـكل مباشـر فيؤسـس       «ميثّل اخلطاب اإلشهاري      

ناهيك عن قيمته التجارية املباشرة، فهو وإن ارتـبط ارتباطـا وثيقـا     «،3 »لقيمه االجتماعية واألخالقية واحلضارية
للغوية واأليقونيـة قيمـة ثقافيـة ذات مسـة إيديولوجيـة غالبـة حتـاول أن        بالدعاية مبفهوم عام، إال أنه يبطن يف املمارسة ا

 اإلشـهاري يفـرض التمييـز بـني قطـبني أساسـني       هنـا، فـإن احلـديث عـن اخلطـاب      مـن   4. »ترسخ لدى املسـتقبلني 

يوجـد خـارج اخلطـاب؛ والبعـد      اقتصـادي الـذي  -السوسـيو  متبـاينني ومتكـاملني يف اآلن نفسـه، ويتمـثالن يف البعـد     
-فاملسـار السوســيو . العالمـات وفـق قواعـد تركيبيــة ودالليـة     اخلطـابي بصـفته نسـيجا تتشــابك فيـه جمموعـة مـن      

اإلخبـار   يعطي اخلطاب اإلشهاري لنفسه مهمة« و. العام الذي متارس داخله عملية اإلشهار اقتصادي ميثل اإلطار

                                                             
 .الفصل التمهيدي من هذا البحث مت التطرق سابقا إىل التعريف اللغوي واإلصطالحي وأنواع اإلشهار ووسائله، وكذا أهدافه ووظائفه يف 1

 .75، ص 2002، 18عالمات، ع جملة محيد احلمداني، مدخل لدراسة اإلشهار،  2

   .74، ص1986، 6-5جملة دراسات أدبية لسانية، العدد حممد خالف ، اخلطاب اإلقناعي ، اإلشهار منوذجا ،   3
  .80املرجع نفسه ، ص   4
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" املوضوعية"هذه الوظيفة . قيام بفعل الشراءال عن خصائص ومميزات هذا املنتوج أو ذاك هبدف الدفع باملتلقي إىل
 :اقتصادي ثالثة عناصر-م يف تكوين املسار السوسيووتتحكّ  1.» تبقى وظيفته املبدئية

] وميثـل [الرسـالة اإلشـهارية،    ، يكـون املنتـوج عنـده مبثابـة نقطـة االنطـالق لصـياغة         Le publiciste اإلشـهاري  ـ
 .حمتمال ائيافاعال إجر] الرسالة[املتلقي إزاءها 

ل إىل فاعـل إجرائـي حقيقـي يف حالـة     يتحـو  الفاعـل اإلجرائـي احملتمـل الـذي     :Le consommateur ــ املسـتهلك  
 .اإلعالن إقدامه على اقتناء املادة موضوع

 .ج واملستهلكهو موضوع التبادل بني املنتLe produit  ـ املنتوج

يستقبل  )…(أقوال، ومتلق  يفرتض وجود قائل ينجز جمموعة« املستوى الثاني، فهو مستوى اخلطاب الذي  أما    
  2.»جتعل منه قارئا ومؤوال هلذا اخلطاب أساسا خطابا له جمموعة من املكونات واخلصائص اليت

تضـاربت اآلراء حـول إمكانيـة اعتبـار اخلطـاب اإلشـهاري نصـا أدبيـا لـه          ) مسـتوى اخلطـاب  (ومراعاة هلذا األخري 
نـوع أدبـي مـرتبط ارتباطـا      «ينظـر إليـه كــ     "Haasهـاس  "يرقى إىل ذلك؛ فها هـو الباحـث    مسات األدبية أم أنه ال

يف حـني   3.»وثيقا بشتى األشكال األدبية حتمل نقاط تشابه مع العمل الصحفي، تصفه أحيانـا بالصـحافة التجاريـة   
ال ينبغـي أن ننسـى أن غايـة اإلشـهار وهـي املنفعـة التجاريـة،         «صفة األدبيـة  حبيـث   " محيد احلمداني"ينفي عنه 

ستظل جتعل اإلشهار علـى الـدوام دون مرتبـة اإلبـداع األدبـي، حبكـم أن هـذا األخـري يسـتطيع أن يسـتوعب مجيـع            
مرافـق احليــاة اإلنسـانية، كمــا أنـه مفتــوح علـى كــل اهلمـوم اإلنســانية وميـال يف أغلــب مناذجـه إىل البحــث عـن قــيم          

ة، أما اإلشهار فهو حبيس غاية واحدة وهي الربح واملنفعـة التجاريـة، وحتـى وإذا ظهـر مبظهـر الفـن اجلديـد        جديد
علمـا بـأن هنـاك خطـرا      «  4»املتحضّر فإنّه يف كثري من األحيان يـدعو إىل احملافظـة علـى القـيم والعـادات القدميـة       

                                                             
1                                                      Jean Baudrillard , Le système des objets, Ed. Gallimard, 1968, p230.  
  .88، ص85-84عدد الاخلطاب اإلشهاري مكوناته وآليات اشتغاله، جملة الفكر العربي املعاصر، مركز اإلمناء القومي، ، عبد ايد نوسي  2
3 C.R.Haas,Pratique de la publicité, , éd Dunod, Paris, 1970 ,p237.                                                                                
    .82، ص 18عالمات، ع جملة احلمداني، مدخل لدراسة اإلشهار، محيد  4
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هار كبـديل للفنـون األخـرى بوسـائل اإلعـالم الـيت       حمدقا باإلنسان وهو أن تـتمكن الشـركات العامليـة مـن فـرض اإلشـ      
 1.»ستكون أداة جهنمية حتاصر األفراد يف كل مكان

إن اخلطاب اإلشهاري وسيلة اتصال باجلمهور املستهلك والعمل على إقناعه، بيد أن هذا االتصال يكون مبنيا      
اسـرتاتيجية إبالغيـة قائمـة     «إىل عده " ايفحممد الص"وفق منهج خمطط بعيدا عن كل اندفاع أو جمازفة، مما حذا بـ

علــى اإلقنــاع وتســتعمل لــذلك كــل وســائل االتصــال اإلنســاني مــن كلمــة وصــورة ورمــوز يف أفــق التــأثري علــى               
  2.»املستهلك والدفع به إىل اقتناء منتوج ما، التسليم بأمهيته وتفضيله على باقي املنتوجات/املتلقي

  :هناك تعريفات للرسالة اإلشهارية من بينها ومن وجهة النظر اإلعالمية     
هي املضمون والشكل، لإلشهار املراد إرساله، فهي حتتـوي علـى بيانـات خاصـة بسـلعة أو خدمـة و خصائصـها،        

   3.صفاهتا ووظائفها
وهنا، جممـوع الرسـائل الـيت يوجههـا املعلنـون إىل اجلمهـور لتعـريفهم بالسـلع واخلـدمات الـيت يقـدم            « :وتعرف على أهنا

  4.» مستخدمني يف ذلك وسائل االتصال املتاحة
برنامج إعالني حمدد، ذو أهداف معينة، قد تكون تقديم سـلعة جديـدة، أو مواجهـة     « :ويعرفها آخرون على أهنا

منافسة،  أو مواجهة ظاهرة اخنفاض املبيعات أو تعديالت يف السياسات االقتصادية التسويقية للمشروع، أو أسعار 
  5.»اخل ...املستهلكني يف السوق باسم جتاري جديد، أو خلق والء ملاركة جتارية معينة

 أسئلة عدة عن اإلجابة إىل يهدف عام أمنوذج شكل يف اإلشهار جمال يف االتصاالت عملية عن التعبري وميكن     

 املستهدف هو ومن لالتصال؟ املالئمة الوسائل هي وما يقول؟ أن يريد وماذا باالتصال؟ يقوم من : وهي

   .باالتصال؟
                                                             

 .87املرجع السابق، ص  1

  .71، ص7عالمات، ع جملة حممد الصاقي، اخلطاب اإلشهاري والدعاية السياسية،  2
  .145، ص2000هالة منصور، االتصال الفعال، املكتبة اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر، 3

  .املرجع نفسه، ص نفسها 4
  .36ص، 1981أمحد عادل راشد، اإلعالن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  5
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 اإلشهار جمال يف االتصاالت أمنوذج : )4( الشكل

  من؟                        ماذا يقول؟                        يف أي قناة؟                         ملن؟            
  املرسل                          الرسالة                              الوسيلة                         املرسل إليه        

                                    
  ) املعلومات املرتدة(بأي تأثري                                                 

  63 .ص ،)ت د (مصر، اجلامعية، اإلسكندرية، الدار اإلعالن، الصحن، فريد حممد: املصدر
 وترتيب إعداد كيفية عن اإلشهار رجل يرشد فهو االتصالية العملية يف املختلفة النواحي األمنوذج هذا ويوضح     

  :املستهدف للجمهور مناسبة ووسيلة الةفع رسالة
 :إليه املرسل - 

 وطريقة الرسالة مستقبِل أو املستهدف اجلمهور بتحديد أوالً البدء  جيب االتصاالت، عملية عن التحدث عند     

 للرسالة املستقبِل وطبيعة بعرضها، سيقوم الذي من وأخريا عرضها، توقيت وكذلك عرضها ومكان الرسالة، عرض

 .العوامل هذه كلّ ستحدد اليت هي وخصائصه

 :الوسيلة - 

  .إليهم للوصول القنوات أو الوسائل أفضل اختيار يف املشهِر يبدأ دقيقا حتديدا املستهدف اجلمهور حتديد بعد     
 تلك هي الشخصية فالوسائل الشخصية، غري والوسائل الشخصية الوسائل ومها االتصال وسائل من نوعان وهناك

 أو املؤسسة ممثّلي أو البيع رجال طريق عن املستهدفة باجلماهري املباشر االتصال إىل هتدف اليت الوسائل

 واسعة وسائل وتشمل شخصيا، اتصاال تتضمن ال اليت الوسائل تلك الشخصية فهي غري الوسائل أما اخل،...اخلرباء

 .اخل...والتلفزيون والراديو واالت الصحف ومنها إليهم، املرسل من كبرية أعداد إىل واليت تصل النطاق

 :الرسالة  - 

     سليما، نقال الرسالة حتتويها اليت املعاني بنقل يقوم وأن اجلمهور، يتفهم أن املرسل من يتطلّب الرسالة تصميم إن 

 .له مألوفة تكون أن جيب واليت املعاني هذه بتفهم قام قد إليه املرسل أن من يتأكّد وأن
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 :املرسل- 

 أو مؤسسة املرسل يكون وقد،  وإقناعه عليه التأثري وحياول إليه املرسل إىل املعلومات بإرسال يقوم من وهو     

 هدفه يكون فقد آخر، إىل موقف من املرسل أهداف ختتلف احلال وبطبيعة .…حكومية هيئات أو مجلة تاجر

 .إقناعيا أو إرشاديا أو تعليميا

 اجلمهور حتديد مدى على تعتمد االتصال عملية جناح أن يتّضح االتصاالت لعناصر أمنوذج السابق العرض من

 باملصدر الصدق وتوفّر املطلوبة، الرسالة لتوصيل املناسبة الوسيلة وحتديد خصائصه على والتعرف املستهدف،

  .إليه املرسل إىل املعلومات بنقل يقوم الذي
 إىل مجهور املوجهة واملعاني األفكار من جمموعة أهنا على اإلشهارية وعلى العموم ميكن إمجال تعريف الرسالة    

 أو اخلدمة، من االستفادة السلعة أو بشراء األفراد إقناع يف إشهارية رسالة ألي األخري اهلدف ويرتكز معين،
  .معني موضوع أو أو رأي لفكرة الرتويج

  
   :الرسائل اإلشهاريةأنواع  -2

هناك عدد من الرسائل اإلشهارية، واليت تعكـس خصـائص الرسـالة ذاهتـا، وقـدرهتا علـى دفـع املتلقـي للقيـام               
  1: بالتصرف، وفقا لقدرهتا على جذب األفراد للقيام بالشراء، واقتناء السلعة أو اخلدمة، و منها ما يلي

  :الرسالة اخلفيفة-أ-2
الرسائل الذي يتميـز باخلفـة والبسـاطة، مبعنـى أنـه ال حيتـوي علـى بيانـات ومعلومـات جامـدة أو           متثل النوع من      

منطقية فقط ختاطب العقل، وإمنا تقدم للقارىء أو املشاهد أو املستمع بعض املعلومات البسيطة، واليت قد تقتصر 
  .نفس اجلمهور املقصود على اسم السلعة وبعض مزاياها يف صياغة فنية وسهلة حبيث تنفذ بكل لطف إىل

  :الرسالة الوصفية-بـ-2

                                                             
 .121-119، ص2007، 1جنم الدين شهيب، نور الدين النادي، الدعاية واإلعالن يف السينما والتلفزيون، مكتبة اتمع العربي، عمان، األردن، ط 1
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يكـون هـدفها األساسـي وصـف السـلعة، وخصائصـها، وكيفيـة اسـتعماهلا، أو االسـتخدامات املختلفـة الــيت                
وبالرغم من أمهيتها إال أن املعلنني قليال ما يعتمدون عليها متامـا ملـا قـد ينطـوي عليـه مـن خمـاطر حتـول         . تصلح هلا

  .نشرة تعليمات تتصف بالرتابة وامللل، مما يحول دون حتقيق األهداف املقصودة من ورائهاإلشهار إىل 
  :الرسالة التفسريية-جـ-2

وهـي الـيت تعتمــد علـى صـياغة املعلومــات بشـكل توضـيحي أو تعليمــي يسـاعد علـى توضــيح مزايـا الســلعة               
ــى    ــب عل ــدها، وتعتمــد يف الغال ــة (وفوائ ــات احلقيقي ــارىء أو املشــاهد أو املســتمع    ) املعلوم ــارة الق ــة إلث دون حماول

دعوة املستهلك إىل استهالك ماركة معينة  لتربير) واقعية ومنطقية(فهي تربز أسباب ) عاطفية أو خيالية(بأساليب 
  .أو سلعة ما

  :الرسالة ذات احلوار-د-2
هذا النوع يأخذ شكل حوار بني فردين أو أكثر يف جمال اإلشهار يف الراديـو أو التلفزيـون، وعـادة مـا يفيـد هـذا            

ن الرتابـة وامللـل الـذي قـد ينتـاب      احلوار يف مثل هذا النوع من الرسائل يف إضفاء جو مـن احلركـة واحليويـة، ويقلّـل مـ     
  .الرسالة اإلشهارية املسموعة أو املرئية بشكل خاص

  :الرسالة احملتوية على الشهادة-هـ-2
هو ذلك األسلوب الذي يعتمد علـى أقـوال أو شـهادات شخصـيات معروفـة عنـد وصـف السـلعة أو اخلدمـة               

ن فعاليـة الرسـالة تتوقـف علـى مـدى قبـول اجلمهـور لتلـك         املراد اإلعالن عنها، وذكر فوائدها ومزاياها، ويالحـظ أ 
الشخصية ومدى استعدادهم لالقتناع مبا يقول، مثـال ذلـك الرسـالة اإلشـهارية عـن معجـون للحالقـة يسـتخدم فيـه          
شهادة بعض أبطال كرة القدم، أو استخدام إحدى املمثالت أو ملكات اجلمـال لرتويـج بعـض مـواد التجميـل ومـواد       

  .وغريها تنظيف البشرة
طبيعـة السـلعة أو اخلدمـة املشـهر هلـا،      : واختيار اإلشهاري أحد أنواع الرسـائل خاضـع لعـدة عوامـل مـن بينـها          

واخلصائص األساسية اليت تصف املنتوج، ثم أمهية السلعة بالنسبة للمستهلك ودرجـة قبوهلـا يف السـوق مـن خـالل      
  . هورة أم غري ذلكسعرها وإقبال الناس عليها وكوهنا عالمة متداولة مش
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   :اإلشهارية لةالرساإعداد -3
ولكن أيضا بالطريقة أو الكيفية اليت مت  ,ليس مرتبطا حبجم املبالغ املنفقة فقط ,إن تأثري اإلشهار على زيادة املبيعات

  .وباخلصوص مبضمون وشكل الرسالة اإلشهارية اليت مت اختيارها ,هبا استعمال هذه املبالغ
  1:يتم اتباع أربع مراحل أساسية هي ,الرسالة اإلشهاريةومن أجل إعداد 

  :التخطيط-أ-3
ويبدأ بوضع الفكرة الرئيسية لإلشهار وحتديد اجلمهور املعين هبا، واختيار املصمم الذي ال يقتصر على ملكات     

لـيت تسـلكها السـلعة    فنية رفيعة فحسب، بل جيب أن يلم بفن البيع والرتويج والتنسيق وعلم النفس ومنافذ التوزيع ا
  :ولذلك جيب أن يقوم املصمم بعدة حبوث تشمل. حتى تصل إىل املستهلك

  :حبوث خاصة بالسلعة-1
إن هذا األمر يسـهل عمليـة إبـراز املزايـا الفريـدة يف هـذه السـلعة املعلَـن عنـها ومقـدرهتا علـى إشـباع رغبـات                   

د أساليبها مجع البيانات يف استمارة االستبيان الـيت تـوزع   الزبائن، وجتري حبوث السلعة بطرق متعددة، قد يكون أح
  .على املسؤولني عن إنتاج السلعة ضمن مواصفاهتا الفنية واملواصفات األخرى

  :حبوث املستهلكني-2
من حيث عاداهتم واتّجاهاهتم الثقافية أو السلوكية وذلك بالنسبة للمستهلكني احلاليني واملرتَقبني، حتى يـنجح       
  . هار يف اجتذاهبم وإقناعهم باختاذ قرار الشراءاإلش

  :نوع اإلشهار-3
  ...).مسعية بصرية -بصرية-مسعية(لكل سلعة أو جمموعة من السلع يالئمها وسيلة مناسبة      

  :حبوث ملء الفراغ-4
أي تقدير املساحة اليت جيب أن يشكلها اإلشهار ويعتمد ذلك على حجم امليزانية، والتعريفة الـيت تضـعها إدارة       

  .اإلشهار
                                                             

  .بتصرف 157- 154، ص 2006، 2طاهر حمسن الغاليب، اإلعالن مدخل تطبيقي، دار وائل للنشر، ط أمحد شاكر العسكري و 1
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  :حبوث التوقيت -5
أي اختيار الوقت املناسب للحملـة اإلشـهارية حتـى يـأتي اإلشـهار مثـاره، ويالحـظ أن اخلطـط اجليـدة واملعـدة               

 تالقي جناحا كافيا، أو تفشل  فشال ذريعا، بسبب جتاهلها للتوقيت الزمين املناسـب،  مسبقا بطريقة علمية رمبا ال
  .وأسلوب البدء فيها وأوقات تنفيذها

  :املنافسة-6
جتري البحوث ملعرفة املنافسني املهمني والسلع املنافسة والبديلة ومركزها يف األسواق وطرق توزيعهـا، والتفرقـة        

  .بني املنافسة املباشرة عن طريق السلع املماثلة املشهر هلا، واملنافسة غري املباشرة عن طريق السلع البديلة
  :التخطيط املبدئي-بـ-3

سودة لإلشهار تبـدو فيـه األجـزاء بصـفة مبدئيـة ماعـدا الصـورة أو الكتابـة فتظهـر يف صـورهتا           ويعترب مبثابة م      
النهائية، ويشمل حصيلة التصميم ثم إعداد الرسم والصورة والكتابة، وأخريا إخراج اإلشهار وترتيب أجزائه داخل 

  .حدود اإلطار
  :الرسم والصورة-جـ-3

  .كاملة بكفاءة تامة لعجز الكتابة عن التعبري عنها باملستوى نفسهوتعد بعناية وتعرب أحيانا عن فكرة      
  :كتابة العنوان-د-3

وسيلة فعالة يف كفاءة تأدية العنوان لوظيفته فيختار نوع اخلط الرقعة أو الثلث أو الفارسي أو الكويف، وكـذلك        
ويف أحيان كثرية يعبر عـن بعـض العنـاوين    بنط الكتابة ودرجة كثافة احلرب ولونه ولون األرضية وعمل الكليشيهات، 

  .برموز دالة ذات منظور مشويل ويتيح احلرية للجمهور يف تصوره فكرة اإلشهار بسهولة دون عناء
  :التخطيط النهائي-هـ-3

ويتم التخطيط بتنسيق أجزاء اإلشهار داخل إطـار مناسـب وحمـدد بعـد تصـميمها تصـميما فنيـا جيـدا بـني                
  .ركة واجتاه العني والرتتيب املنطقي والوحدة واالنسجام بني أجزاء اإلشهاراألجزاء واحل
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  :االختيار-و-3
فيعمل مصمم اإلشهار على تسهيل مهمة املشـرتي يف اختيـار السـلعة املناسـبة واحلجـم والسـعر املالئـم وهـي               

املشرتي املرتقب، كما أنـه حيتـاج    إحدى مشكالت املستهلك، ويعارض البعض هذا األسلوب كونه رمبا يزيد ارتباك
  .إىل دراسة مستفيضة للمستهلكني وطبقاهتم وأعمارهم وثقافتهم ومستواهم االجتماعي واملادي

  :اإلنتاج-ز-3
بعــد االنتــهاء مــن تصــميم اإلشــهار وحتريــر صــيغته ورســم صــوره، جيــب إنتاجــه برتتيــب وحداتــه يف صــورته        

ذي يشغله كل جـزء، ووضـع مواصـفات اللوحـات الزنكوغرافيـة ومجـع احلـروف        النهائية، حتى ميكن حتديد احليز ال
  .توطئة للنشر

  
  : الشروط العامة للرسالة اإلشهارية الفعالة -4

لتكون الرسالة اإلشهارية الـيت ينشـرها املعلـن، أو يـذيعها، فعالـة حتقـق هـدفها يف الوقـت املالئـم وبأقـل تكلفـة                  
ومهمـا كـان نـوع الوسـيلة الـيت      . نسبية، فإنه ينبغي أن يقوم املعلن بتصميمها بناء على أسـس علميـة، وفنيـة سـليمة    

هورها، من املستهلكني الفعلـيني أو املـرتقبني، فإنـه مـن الضـروري      يستخدمها املشهر يف نقل الرسالة اإلشهارية إىل مج
حنوها، وتثري اهتمام املتعرضـني هلـا وصـياغتها بطريقـة مقنعـة، لكـي        هأن يعمل على تصميمها، حبيث جتذب اإلنتبا

رهـا  وهبـذا تكـون الرسـالة قـد أدت دو    ... جتد طريقها إىل عقل املستمع أو القاريء أو املشـاهد الـذي يهـتم هبـا    
  .كامال، من الناحيتني النفسية والفعلية

وهي جذب االنتباه وإثـارة   ،وبذلك ميكن توضيح الشروط الرئيسية اليت جيب أن تتوفر يف الرسالة اإلشهارية اجليدة
  :والقدرة على اإلقناع، واحلفز على احلركة ،االهتمام

  :جذب االنتباه-أ -4
  : ويتميز خباصيتني هامتني مها ،أو فكرة معينة ،معني ؛ تركيز الشعور على شيءهيقصد باالنتبا     
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ومنطقـة الشـعور ال ميكـن     ،مبعنى أن األشياء اليت ميكن للفرد أن ينتبه إليها يف حلظة معينة حمدودة: أنه حمدود -1
  .هلا أن حتتمل وجود أكثر من موضوع يف اللحظة نفسها

 .قل دائما من شيء آلخربل ينت ،فاالنتباه غري ثابت: أنه دائم احلركة و التذبذب -2

ويف  ,و يستفيد املعلنون من هاتني اخلاصيتني يف حتديد عـدد الكلمـات الـيت يتكـون منـها عنـوان الرسـالة اإلشـهارية        
بطريقـة منطقيـة يسـهل معهـا علـى       ،و ترتيب الوحدات اليت يتكون منـها املضـمون   ،اختيار اجلمل القصرية يف صلبها
  . حتى يتمكّن اإلشهار من القيام بوظيفته وحتقيق غرضه ،األخرى واستيعاهب العني أو األذن االنتقال من نقطة

و علـى   ،لكـن بشـكل سـليب    ,فإنه قـد جيـذب االنتبـاه   ) هل أنت قلق على سيارتك؟(فعندما يكون عنوان اإلشهار
وإن  ،فانـه قـد جيـذب انتباهـا اجيابيـا      ,"هي سيارات األمان Xسيارات "لو كان عنوان اإلشهار ،العكس من ذلك

  .باملقابل حيدث الصوت الصادر عن املرأة انتباها اجيابيا ،جمرد إحداث صوت قوي قد جيذب انتباها سلبيا
  :إثارة االهتمام -بـ-4

فقـد ميـر القـاريء باإلشـهار      ،وبني الشعور به واإلحساس بوجوده ،هناك فرق كبري بني رؤية اإلشهار أو مساعه     
وذلـك النشـغاله مبوضـوعات     ،قد يصل الصوت إىل أذن املسـتمع فـال يعـريه اهتمامـا    و  ،فيقع عليه بصره لكن ال يراه

  .أخرى تستحوذ على اهتمامه وتشغل احليز األكرب من فكره
: منها ،فضال عن جذب االنتباه ،على بعض العوامل اليت تثري االهتمام -يف تصميمه -جيب أن يتوفر اإلشهار ,وهلذا
  .وسهولة الفهم ،خلروج عن املألوفا ،القدرة على التأثري ،الربوز
 : الربوز -1

حبيث يقلل شأن العوامل األخرى  ،أو منبه للسمع ،ملفت للنظر ،املقصود بالربوز؛ ظهور اإلشهار بشكل بارز    
فـإذا وقـع مسـع     ،اليت حتملها وسائل نشـر اإلشـهارات   ،عنه إىل غريه من املوضوعات األخرى هاليت تصرف االنتبا

كان من العسري على ذاكرته أن تعي كل ما وقع عليه  ،الشخص مثال على إشهارات متشاهبة من حيث التصميم
أومن حيث مـا حيتـوي عليـه مـن      ،أما إذا برز اإلشهار عن غريه سواء من حيث وضعه يف وسيلة النشر ،مسعه

  .كرة أو يكون قريبا منهافإنّه يعلَق بالذا ،عناصر أخرى ملفتة للنظر أو منبه للسمع
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  :القدرة على التأثري -2

جيدر بـه أن يعمـل علـى إثـارة سلسـلة مـن األفكـار يف ذهـن القـاريء أو           ،لكي يكون اإلشهار مثريا لالهتمام    
وتلعــب االفتتاحيــة دورا كــبريا يف  ،حبيــث تــرتبط بصــلة مباشـرة أو غــري مباشــرة بالســلعة املعلـن عنــها   ،السـامع 
 .التأثري

 : عن املألوفاخلروج  -3

كإدماج قيمـة يف الرسـالة اإلشـهارية غـري متعـود عليهـا يف تلـك البيئـة أو عنـد           ،أو اخلروج عما اعتاده الناس    
 ،فقد تكون نتيجة ذلك على غري ما يأملـه  ،غري أنه ينبغي أال يغايل املصمم يف اخلروج عن املألوف ،ذلك اجلمهور

 .يف رسائل إشهارية موجهة تمع مسلم  كاستخدام الغرائز اجلنسية مثال ،فيؤتي اإلشهار أثرا عكسيا

  :سهولة الفهم -4

فيلمحـه   ،أو املشاهد قد مير به مرورا سـريعا  ،عأن القاريء أو املستم ،جيب أال يغيب على مصمم اإلشهار    
ر يف الرسـالة اإلشـهارية شـروط    ينبغي أن تتـوفّ ، ولكي يسهل عليه الفهم ،فيثري اهتمامه ،إذا كان قويا يف تصميمه

 : أمهها

وخباصـة إذا كـان    ،علمـي  حفال يكـون معقـدا أو بصـيغة فنيـة أو اصـطال      ,أن يكون بسيط األلفاظ و العبارات - 
وينبغـي علـى مصـمم     ،موجها إىل عامة الناس ممن ال يستطيعون فهم الكـالم إال مـا كـان بسـيطا يف تكوينـه و تركيبـه      

  .ذكاء ضع يف اعتباره أن يكون مفهوما يف وقت قصري ألقل القراء أو السامعنيالرسالة اإلشهارية أن ي
  .أن تكون أجزاء اإلشهار مرتبة ترتيبا منطقيا ال تعقيد فيه -
  .بسبب مباشر يفهم بسهولة، أن تكون مادة اإلشهار متصلة بالسلعة أو اخلدمة املعلن عنها -
  :القدرة على اإلقناع -جـ-4 

فـإذا مـا اقتنـع متامـا      ،ما يرد فيه قهو الذي يطمئن إليه القاريء أو السامع أو املشاهد ويصد  فاإلشهار املقنع     
يفكـر يف شـراءها    -علـى األقـل   -بالرسالة اإلشهارية كان مـن احملتمـل أن يتجـه حنـو السـلعة فيشـرتيها أو جيرهبـا أو       

  : ار املقنع صفتان جوهريتان مهاله الظروف املالئمة، ولإلشه تمستقبال متى أُتيح
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 ،وهي قدرته على التغلب على احلرص املتأصل يف النفس البشـرية : التغلب على احلرص الغريزي لدى املستهلك -
حنو ما ميلكه الفرد من أموال، حيث ال ينفق املستهلك السوي أمواله أال إذا وجد أن املنفعة اليت سـوف تعـود عليـه    

  . ملشرتاة  تفوق قيمة النقود اليت حتت يدها ةمن السلعة أو اخلدم
وذلك كتكوين عادة شراء للسلعة املعلن عنها، أو تغيري عادة : قدرة اإلشهار على تكوين أو تغيري عادات الشراء -

ويف كلتـا احلـالتني تتكـون العـادة وتقـوى وترتكـز       . شرائها، أو عادة شراء سـلعة قدميـة لتحـل السـلعة اجلديـدة حملـها      
باتا بفضل التكرار، واحلجة واملنطق يف حمتوى الرسالة، الذي يدفع املستهلك املرتقب ألن يزن تلـك السـلعة   وتزداد ث

أو يقيمها بفكرة، ويقيس فائدهتا فتتكون عنده عادة شـرائها، بـل ـرد كثـرة ورود امسهـا أمـام نظـره أو يف مسـمعه         
م إىل العقل الـواعي متـى أحـس حباجـة إىل نـوع تلـك       جيعل االسم خمتزنا يف العقل الباطن للشخص؛ فيربز هذا االس

  . السلعة
  :  )اإلستجابة (  احلفز على احلركة-د-4

ملـا قدمـه املعلـن مـن      ةإىل االسـتجاب  ،ينبغي أن حيتوي اإلشهار على معنى حيفـز قارئـه أو سـامعه أو مشـاهده         
اقرتاحات، ومن أجل أن يكون اإلشهار حافزا على احلركة، ينبغي أن ينشر أو يذاع يف الوقت املالئم الذي تتوفر فيه 
استعدادات اجلمهور لالستجابة إليه، سواء من حيث شعوره حباجته إىل السلعة املعلن عنها، أو من حيـث قدرتـه   

  . املالية على شرائها يف ذلك الوقت
  : و ميكن ملصمم اإلشهار أن يلجا إىل استخدام أحد األساليب الثالثة التالية

وفيه ال يطلـب مـن املسـتهلك شـراء السـلعة صـراحة، بـل يشـار إىل ذلـك ضـمنا يف سـياق            :  اإلحياء الضمين/  1
، فهـذا  ...)فسـوف ... إذا اشـرتيت هـذه السـلعة   (  الرسالة اإلشهارية، ومثال اإلحياء الضمين استخدام عبـارة 

  .خيلق انطباعا معينا أو فكرة حمددة تتصل بالسلعة
وفيه يدعو القاريء أو املستمع أو املشاهد، بطريقة مهذبة لكي يتّخذ موقفا معينا من الفكرة :  اإلحياء الرقيق/  2

ى جــودة الســلع إننــا نســعد بتشــريفكم حملالتنــا، لكــي تطلعــوا بأنفســكم علــ : ( الــيت يقــدمها اإلشــهار ، ومثــال ذلــك
  ). املعروضة
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مــن املعلــوم أن اإلنســان ســريع النســيان بطبعــه، ولــذلك فمــن األفضــل أن يــدعوه اإلشــهار إىل   : األمــر املباشــر/  3
فليس من املستحسن أن تتضمن الرسالة اإلشهارية عبارات تـدفع املسـتهلك أو تشـجع     ,التصرف الفوري أو السريع

فإن هـذه العبـارات تغـري بالتأجيـل يف اختـاذ القـرار ثـم        ) ... فيما بعد( أو ) غدا(ميله الفطري إىل التأجيل مثل 
، ) وقتـك يف الـتفكري   عال تضي: ( أن يتضمن اإلشهار إحدى العبارات التالية ،ومن أمثلة احلفز على احلركة. نسيانه

)فالعرض  حمدود... اسارعو(، )فالكمية حمدودة دال ترتد . (  
اإلشهارية أهـدافها إذا اتصـفت بسـرعة فهمهـا، معتمـدة علـى الوضـوح واألبعـاد اجلماليـة،           حتقِّق الرسالة: إذن     

أو االستجابة للفكرة اإلشهارية على " الشراء أو االمتالك"مستغلة بعدي اإلثارة والتشويق يف توجيه املتلقي إىل فعل 
  .العموم

  
  : العوامل املؤثرة على فاعلية اإلشهار -5

تسـعى املؤسسـة لتحقيـق أهـداف بواسـطة اإلشـهار ، ولكـي تـنجح يف ذلـك فـال منـاص مـن تصـميم الرســالة                   
  . البيئة احمليطة و السلعة أو اخلدمة: اإلشهارية، وفق معايري الفاعلية، وعلى العموم فهناك جمموعتان من العوامل مها

  :  البيئة التسويقية احمليطة   -أ-5
ويقية عالقة باملؤسسة، حيث أن املؤسسة تنشط يف حمـيط معـين، وبيئـة معينـة، وتتفاعـل معهـا       إن للبيئة التس     

إمجايل القوى « :وميكن تعريف البيئة التسويقية على أهنا. من خالل العالقات املتبادلة بينهما، فتؤثر فيها  وتتأثر هبا
  .1»نتوج معني و الشخصيات املعنوية اليت حتيط، ومن احملتمل أن تؤثر يف تسويق م

ال ميكن جتاهل البيئة احمليطة، يف ممارسة تأثريها على اإلشهار ، فهي اليت حتدد الفرص التسويقية، ومنها تتبلـور      
األهداف التسويقية للمنظمة، واليت يسعى اإلشهار إىل حتقيقهـا، كـذلك فـإن البيئـة تـوفر أنـواع املسـتلزمات البشـرية         

ملا  ،شهاري ، كما أهنا حتدد جناح أو فشل احلملة اإلعالنية من خالل قبوهلا أو رفضهاواملادية ملمارسة النشاط اإل
  :ولعل أهم متغريات البيئة احمليطة باإلشهار هي. حتققه البيئة من تأثريات على السلوك االستهالكي

                                                             
 .195ص  شد، اإلعالن،أمحد عادل را 1
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م، مـن  و تشمل العوامل السكانية، كتلك اليت تتعلّق حبجم السـكان وتركيبـه  : العوامل الدميوغرافية -
  .حيث النوع وفئات السن ومستوى التعلم واملهنة والتوزيع اجلغرايف

وهي العالقات اإلجتماعية و اإلنسـانية، فللمجتمـع أثـره علـى تكـوين أمنـاط       : ةالعوامل اإلجتماعي -
حمددة لسلوك األفراد، الذين هم مستهلكو املستقبل بعد ما يـدرس املعلـن الطبقـات اإلجتماعيـة، ويكـون  إشـهارا       

 . فعاال

فـة األفـراد، ممـا    أكدت االجتاهات السلوكية احلديثة، أن السلوك يـرتبط متامـا بثقا  : العوامل الثقافية -
 .جيعل دور الثقافة مهما يف فاعلية اإلشهار

وتشـتمل علــى عـدة قــوى تـؤثر علــى االسـتهالك واإلنتــاج ثـم التوزيــع، وهــي      : العوامـل االقتصــادية  -
وكـذلك الـدخل القـومي وحجـم      ,العام السائد يف اتمع ممثال يف القطاعات االقتصادية املختلفة ياهليكل االقتصاد

ونشـاط اجلهـاز التجـاري والقـوة الشـرائية       ،وامليل لالستهالك أو اإلدخار وكيفية عرض السلع يف السـوق االستهالك 
 ...للمستهلكني

وهــي القــوانني والتشـريعات احمليطــة باإلشــهار، والـيت تصــدر عــن   : أو التشـريعية  ةالعوامـل القانونيــ  -
السـوق والتـداول السـلعي واملنافسـة والتسـعري،       اهليئات احلكومية املختلفـة يف اتمـع، والـيت هلـا تـأثري علـى قـوى       

 .وأيضا مستوى اجلودة والعالمات التجارية

  : السلعة أو اخلدمة -بـ -5  
يقصد هبذا العامل، السلعة أو اخلدمة أو الفكرة، اليت سيتم اإلعالن عنها، فهي تشكل عنصرا آخر من عناصر     

خلدمة املعلن عنها مواصفات كاجلودة، التغليف اجليد واجلذاب، وأهنا جناح اإلشهار ؛ مبعنى أن تتوفر يف السلعة أو ا
  .تشبع حاجات حقيقية للمستهلكني وكذلك سهولة االستعمال

كما توجد عوامل أخرى متعلقة اإلشهار ، واليت تتمثل يف اجلوانب الفنية لإلشهار يف حد ذاته، كـالتكوين الفـين        
  1 .والصفة اإلمجالية لإلعالن، وكذلك الوسائل اليت يبث فيها اإلعالن اخلاص بالتصميم والتحرير واإلخراج،
                                                             

 .116ص  ،املرجع السابق 1
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  :البحوث اليت اهتمت باخلطاب اإلشهاري- 6
ختص تصميم الرسالة اإلشهارية؛ تتوىل إمداد اإلشهاري مبا يلزمه من أسس فنية " قبلية"هناك نظريات       

ونفسية، وكذا الوقائع املتعلقة باإلنتاج واخلدمات اليت يشهر هلا، مما جيب أخذه يف احلسبان إلبداع نص إشهاري 
تعمل على تقصي األثر  -أياَ كان نوعه-النص اإلشهاري تلي تلقي" بعدية"فعال مقنع، ويف املقابل توجد دراسات 

  .الناتج عن تعرض املستهلك له، وهذه الدراسات يطلق عليها مقاربات حتليل اخلطاب اإلشهاري
ر هلا على عدد من املصادر الرئيسة اليت توفّتعتمد  اإلشهارعملية فيما خيص النوع األول من البحوث فإن      

الدراسات اليت جتعل : هي  ويف مقدمة هذه املصادر أربعة. ت الالزمة لتنجز مهماهتااملعلومات واملنطلقا
املتوافرة على أرض الواقع وما هو يف باهبا موضوعاً هلا، والدراسات اليت هتتم باألسس النفسية  اإلشهارات

قة أما املصدر الرابع فهو الوقائع املتعلّ. ليكون فعاالً اإلشهار، والدراسات املعنية مبا جيب أن يتوافر يف لإلشهار
  .جةهبا وباجلهة املمولة أو املنت اإلشهارباإلنتاج أو اخلدمات أو األفكار اليت يعرف 

 إىل كلها هتدف متعددة، نظريات إىل وإخراجه صياغته يف يستند اإلشهار أن 1 "احلمداني محيد" يذكر     
  : املقدمة اخلدمة بأداء طواعية عن القبول أو املنتوج اقتناء وهي تتغري ال اليت ةاألساسي الغاية حتقيق

  :القيمة نظرية- 
 هذه يف الرتكيز ويتم. اخلدمات أو املنتوجات عن لإلخبار مصدرا النظرية هذه وجهة من اإلشهار ويعترب     
 اخلطاب يكون أن من احلالة هذه يف  مانع هناك وليس. ومبزاياه به التعريف مع ذاته حد يف املنتوج قيمة على احلالة

 للمنتوج احلقيقية بالقيمة اإلقناع هي غالبا تكون األساسية الركيزة لكن وفنية، مجالية لعناصر مستخدما العرض أو
  .للبيع املعروضة األفكار أو اخلدمة أو

                                                             
 يات حتتوي تلك متت اإلشارة يف إطار تصميم الرسالة اإلشهارية إىل جمموعة من األحباث يقوم هبا املشهر قبل مضيه يف عملية إعداد اإلشهار، وهذه النظر

  .الدراسات

مع  .Encyclopédie Encarta99:voice:publicité: نقال عن. بتصرف 79-76، ص 18عالمات، ع جملة محيد احلمداني، مدخل لدراسة اإلشهار،  1
  .بعض اإلضافات اليت ارتآها ضرورية على حد قوله
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  :السلوكية النظرية- 
 وهذا.اإلشهار عن منفصلة غري الدوام على وجعلها االقتنائية عاداته إشراط ميكن املستهلك أن على تستند     
 بإرادته منتوج الختيار الكاملَني املعرفة وال القدرة له ليس سليب كشخص املستهلك إىل ينظر اإلشهار من النوع

 حاجة به له تكن مل وإن حتى ، املناسب املنتوج إىل إلرشاده وحمفّزات منبهات من بد ال لذلك اخلاص، وقراره
  ".االستهالك أجل من االستهالك" شعار يرفع أنه أي. كبرية

  :النظرية السيكلوجية- 
كالرغبات اخلفية : وهي أيضا تركز على الذات املستهلكة، مع اإلحلاح على اجلانب الالواعي بشكل خاص    

الغريزية، وكذا املشاعر و العواطف اخلاصة، ويعتقد أن هذا النوع من اإلشهار هو أكثر األنواع قربا من اإلبداع الفين 
  .إىل مقنت بدافع الرغبة وبذلك يتحول املشرتي من مقنت بدافع احلاجة. واألدبي

  :النظرية االجتماعية- 
هتدف إىل متجيد السلعة باعتبارها مرتبطة بعادات وتقاليد أصيلة لفئة اجتماعية أو جمتمع بكامله، وكأهنا      

  .تدعو املستهلك إىل انتماء اجتماعي أو فكري إذا ما وافق على اقتنائها
  :النظرية اجلمالية- 

ض اإلشهاري أصبح يستغل إىل حد كبري وسائل األداء الفين اليت تستخدمها مجيع الفنون إن اخلطاب أو العر     
باإلضافة إىل أدوات اللغة األدبية وغريها من أجل حتويل اإلشهار إىل لوحة تأثريية توظّف ...التصويرية والتشكيلية

يف هذا النوع من اإلشهار لفائدة الفن وغالبا ما يتم تغييب اجلانب املادي . االنسجام والتناغم والتأثري اجلمايل
  .واملتعة اجلمالية

  :النظرية االقتصادية- 
تعتمد على املنافسة يف األمثنة، أي على اجلانب االقتصادي يف النفقات الفردية، حيث يتم اإليهام بأن السلعة      

للتسهيالت يف األداء مبا فيها  أو اخلدمة ممتازة وأن السعر ال يضاهى، ويلحق هبذا اجلانب كل الوسائل املقرتحة
  .القروض واألقساط الشهرية
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. إن وجود هذه النظريات اإلشهارية ال يعين يف مجيع األحوال، أن اإلشهار يطبق واحدة دون األخرى    
ومعنى هذا أن . فاملتخصصون هنا ال يتحدثون يف الواقع إال عن اجلانب الغالب يف كل منط من هاته األمناط

ادر على توظيف هذه اإلمكانات التعبريية كلها يف اآلن نفسه بتفاوت ملحوظ يف حضور بعضها على اإلشهار ق
من " نظريات اإلتصال اإلقناعي"ويف اإلطار نفسه ميكن أن يتوسل املشهر مبا يصطلح عليه  1.حساب البعض اآلخر

لته اإلشهارية اليت تضمن له تسويقا أجل إقناع املستهلك، فهي عبارة عن معطيات وحماور، يرتكز عليها تصميم رسا
  .جيدا ملنتوجه سواء أكان سلعة مادية أو خدمة

 عدة أنه توجد" بشري إبرير" ويف الشق الثاني من النظريات أو البحوث اليت هتتم باخلطاب اإلشهاري يذهب      
 خطاب أي منها خيلو وال ببعضها متداخلة وهي اإلشهاري، اخلطاب لتحليل منهجية approchesمقاربات 
  :، تتمثل يف 2يرى فيما إشهاري

  :اللسانية املقاربة-  أ
 مكتوبة أو منطوقة لغة دون من إشهار يوجد ال إذ اإلشهار، عامل خالهلا من ندخل اليت عامل البوابة وهي    

املقاربة  هذه وتكتسي. وتغريها ومنوها حركاهتا يف أو وسكوهنا ثباهتا يف اإلشهارية الصورة تقتضيه ما حبسب
 واملعجمية والرتكيبية والصرفية الصوتية مستوياته يف فيبحث اللساني النسق أو النظام من االنطالق املنهجية

  .كلها املستويات هذه عن الناجتة والدالالت
  :النفسية املقاربة - بـ

إغوائه  على فيعمل املتلقي؛ على يركز ما أكثر يركّز اإلشهاري اخلطاب كون يف القصوى أمهيتها وتكتسب    
 غريه، فهو شيئا يرى ال فيجعله انتظاره أفق على ويهيمن لديه، املتأثرة احلساسية على يتسلط بأن واستدراجه

  ...دون غريه املتلقي ألجل صنع بل قبل من يصنع مل الذي اجلديد وهو واألهبى واألحلى األمجل وهو املناسب

                                                             
  .79املرجع السابق، ص  1
أفريل  16-15الوطين الثاني السيمياء والنص األدبي، ، حماضرات امللتقى )نظرة سيميائية تداولية(بشري إبرير، بالغة الصورة وفاعلية التأثري يف اخلطاب اإلشهاري  2

  .70- 67،  منشورات جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص 2002
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  :التداولية املقاربة - جـ
 فقط، وإنّما بالتبليغ يكتفي وال فائدة، أو ربح أو منفعة حتقيق إىل يهدف اإلشهاري اخلطاب كون يف وتتمثّل    

 يف ذلك ويربز .املبتغى حتقيق أجل من ويتألق ويتأنق األزياء بأحلى ويتزيا حلة أمجل خطابه يلبس أن على حيرص
 وال غريه من أكثر يعنيها الذي فهو املستقبِل، حنو تتوجه اليت الرباقة املشعة وكلماته املختصرة ومجله املكثفة لغته

  .املتلقي مبستقبل ويتعلق اإلشهاري مصلحة خيدم مبا إال املاضي حنو تتوجه
  :الثقافية االجتماعية املقاربة - د

 املختلفةاالجتماعية  العالقات يربز اجتماعياً لغوياً إنتاجا اإلشهار يعد إذ وثقافته؛ املختلفة اتمع رؤى حتمل    
 جيري ما تعكس مرآة اإلشهار متيز اليت املختلفة والسمات العالمات وتعد ،)واجتماعية اقتصادية ثقافية سياسية(
 أمام وكشفها تعريتها أو هبا اإلقناع أو تأكيدها اإلشهاري حياول إجياباً، أو سلباً وتفاعالت أحداث من اتمع يف

 وحتليل له املكونة العناصر شرح جانب إىل االجتماعي، الوعي بنية  معرفة من يمكننا اإلشهار أن فتزعم اجلماهري،
  .تطوره  قوانني ودراسة املتبادلة الروابط

  :السيميائية املقاربة هـ
 جتمع ألهنا التداولية، املقاربة جانب إىل اإلشهاري اخلطاب لتحليل وأنسبها املقاربات أهم " بشري إبرير" يعتربها    
 الذي الشيء. والديكور واللغة والرمز واأليقونة والشارة واللون والداء واحلركة واملوسيقى والصورة الصوت بني

 يقوم جداً قصري فيلم أي ، ميكروفيلم عن عبارة البصري، السمعي وخصوصاً اإلشهاري، اخلطاب إن نقول جيعلنا
 كل تشمل السيميائية املقاربة إنه يزعم أن ثم. خمتلفة اختصاصات يف مهندسني من كثريون أعوان وتأثيثه بإجنازه

  .منها التداولية وخصوصاً السابقة املقاربات
 البصرية اخلطابات لدراسة واألصلح األنسب-حسب االستاذ دائما– " C.S.Peirce  بريس" منظور يعد و     
 والرباغماتية الواقعية التطورية وهي ، عناصر عدة على السيميائية نظريته اإلشهار؛ انطالقا من تأسس ومنها

 وغريها اللغة لتشمل العالمة نطاق من يوسع هبذا يظهر، وهو ما بدراسة تعنى الظاهراتية اليت الفلسفته مضافا إليها
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 ضمن تندرج بذلك وهي للدراسة، قابلة عالمة لبريس الكون بالنسبة يف ما فكل اللغوية، غري التبليغية األنظمة من
   . اللغوية العالمة على اهتمامه ركز الذي لسوسري خالفاً املنطق علم من جزءاً تعدالسيميوطيقا و

األمشل واألكثر إحاطة خبصائص اخلطاب البصري وخباصة " بارث"إال أن الباحثة ختالفه الرأي معتربة  منظور      
اخلطاب اإلشهاري، فهو يدرس هذا األخري من الناحية البالغية العامة مستخدما يف ثناياها املنهج السيميائي يف 

دة النامجة عن هذه التقنيات، مقدما للدارسني كيفية تقصي التقنيات املستخدمة يف الصورة والدالالت املتعد
وعليه فاملنهج البالغي السيميائي هو  .بامتياز" نسقا داال "الصحيحة هلذا النوع من اخلطاب بوصفه " القراءة"

غوي و األيقونية احملققة للفعل الل الستكشاف العملية اإلشهارية يف بعدها احلجاجي ، وأنواع احلجج اللسانيةاألنسب 
  .شفويا ومسعيا وبصريا بالصورة الثابتة أو املتحركة ،للسلعة أو الفكرة ية الرتوجيالدعاية  أثناء
إذن، فالرسالة اإلشهارية هي خطاب بصري قائم بذاته، له متثّالت عدة يف فضاء اتمع، وإلعداد هذا      

نية حتدد إقناعيته االستهالكية، لذلك البد اخلطاب شروط تتعلّق بعناصره املكونة، إضافة إىل جوانب مجالية تق
من معرفة ما جيعل الرسالة اإلشهارية فعالة تؤدي هذا الدور، وتتجنب كل منغّصات التواصل اإلشهاري، مع 

  .االستعانة ببحوث قبلية وأخرى بعدية حتيط بالعملية اإلشهارية
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  :بالغة الصورة اإلشهارية الثابتة: املبحث الثاني
تقرر أن املنهج البالغي السيميائي هو األنسب لتناول الرسالة اإلشهارية مبفهومها العام، وهنا سيتخصص  لقد     

موضوع الدراسة وهو الصورة اإلشهارية الثابتة، وتقصي أوجه بالغتها وفق الرؤية البارثية، اليت تعني على تأويل ما 
  . معان ميكن أن تـؤديه عالماهتا من

 :اإلشهارية الثابتةالصورة - 1

  ):أو الصورة الفوتوغرافية(حدود الصورة - أ- 1
منها كل متثيل مصور مرتبط باملوضوع املمثل  ، املقصود (imago)الصورة يف أصلها الالتيين مشتقة من كلمة      

أن تكون  والتمثيل، وهي إما فأصلها اإلشتقاقي حييل على فكرة النسخ واملشاهبة 1املنظوري، عن طريق التشابه
  .األبعاد مثل النقوش البارزة والتماثيل ثنائية األبعاد مثل الرسم والتصوير، أوثالثية

منها أيضا املشاهبة واملماثلة، وعليها بنى  أهنا يف أصوهلا اإلغريقية والالتينية تُرادف كلمة أيقون واليت يراد كما      
 2.طلح مركزي ملقاربة الصورةالسيميائية، ليعتمدها اجتاهه كمص سرح نظريته" بريس"

      أما من ناحية التعريف اإلصطالحي للصورة يف املعاجم السيميائية املتخصصة، فإن السيميائيات البصرية تعد
أيقونية، هلذا فسيميولوجيا  الصورة وحدة متمظهرة  قابلة للتحليل، وهي عبارة عن رسالة متكونة من عالمات

  3.التواصل مرجعهاالصورة جتعل من نظرية 

تطورت الصورة باإلتصال واإلعالم والتكنولوجيات الرقمية، لتصبح صورا ذات أنواع وأصناف عديدة، فقد قام      
 4. صنفني بوضع خطاطة تصنيفية للصور، جاءت يف" P.Almasy بول أملاسي "

 ).تلفزيون، الفيديوالسينما، ال(اليت تندرج حتتها كل من  : الصور السينمائية  : الصنف األول *
                                                             

René La Borderie ,les images dans la société et l éducation, ed.casterman,paris, 1972 ,p.p.13-14 . 1                       
                                                                                    

2 Werner Burzlaff ,la lettre et l image ,les relations iconiques chez peirce ,in signe/texte/image,ed.césura 
Lyon,1990.,p.127.                       

3   A.J.Greimas, J.Courtés, sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage,                          
ed.Hachette, paris, 1979, p.181.                                                                                                  

4           Marie Claude vettraino Soulard ,lire une image ,ed.Arland  colin ,paris, 1993,p.20.                        
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: ويدخل حتتها الصور: الصور النفعية  الصور اجلمالية، : الصور الثابتة، واليت تنقسم إىل قسمني: الصنف الثاني *
 .الثابتة واملتحركة: ومنهم من اختصر تقسيم الصورة إىل قسمني رئيسني  .الوثائقية، اإلشهارية، اإلخبارية

  :الصورة اإلشهارية- بـ- 1
يقصد بالصورة اإلشهارية تلك الصورة اإلعالمية واإلخبارية اليت تستعمل إلثارة املتلقي ذهنيا ووجدانيا،           

  .ودغدغة عواطفه لدفعـه قصد اقتناء بضاعة أو منتوج جتاري ما  والتأثري عليه حسيا وحركيا،
سهيل احلياة من خالل تغيري النمطية السائدة تستهدف ت  - واليت هي نوع من الفوتوغراف - الصورة اإلشهارية      

 ."اجلاهزية" سوسيو ثقايف، وذلك بتقديم بديل حياتي أرقى وأكثر إمتاعا عنوانه البارز يف جمتمع بشري وكيان

 ة،والثأثري عرب التقابالت اللونية والداللية واملالزمة ملدة طويلة ممكن وتعتمد الصورة اإلشهارية دائما اإلغراء واإلهبار،

ذلك فهي تسعى إىل القبض على الراهنية اليت   ويف كـل. واستبدال الصيغ التمظهراتية وإن تعلق األمر بذات املنتوج
  1  .جتارة أو فكرا أو إخبارا أو حتسيسا  "املنتوج"أنتج فيها ومن أجلها 

 

  :بارث وبالغة الصورة اإلشهارية- 2

إن البالغة ال تنحصر يف اللغة بل هي موجودة كذلك يف الصور باختالف أشكاهلا؛ الفنية واللوحات واإلشهارية     
وهكذا وصل « . واإلعالمية، واليت أضحت مدار دراسات بالغية و سيميائية بل وحتى إعالمية وسوسيولوجية

إىل أن الصور املادية شأهنا يف ذلك شأن الصور  روالن بارث بعد حتليالت معمقة للصور، ومنها الصور اإلشهارية
أدبية ورمزية ووجدانية ال ميكن جتاهلها وإن نشاطها الداليل وتفاعل : الشعرية تنطوي على إحياءات متعددة

  2.»مكوناهتا الداخلية هو الذي خيلق املعنى ويربز قسماته، وهو الذي يزيد يف ثراء وغنى مادة الصورة 

                                                             

  اخلطاب البصري ومتظهرات املعنى. مقاربة تواصلية نقدية: حممد أكعبور، سيميولوجيا اخلطاب البصري وإنتاج املعنى 1  
 http://akaabour1979.maktoobblog.com/267017  
 .141، ص 2009، 1اخللدونية، اجلزائر، طعبيدة صبطي وجنيب خبوش، الداللة واملعنى يف الصورة، دار  2
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كوسيت " الصورة حسب بواسطة اإلقناع على القادر األسلوب أشكال هي علم البالغة كانت وإذا     
Cossette "الصورة يف الداللة أن خاصة البالغية، للمقاربة مالءمة الصور أشد هي اإلشهارية الصورة فإن 

 البالغية اآلليات مجيع تستكشف أن للصورة البالغي التحليل ويقتضي .بارث روالن حسب مقصودة اإلشهارية
  .والكناية وااز واالستعارة كالتشبيه اإلشهارية للصورة اإلقناعية الوظيفة حترك وتنمي اليت

 به تقوم الذي اخلطاب اإلقناعي أسس عن الكشف يف اإلشهارية للصورة البالغية املقاربة أمهية وتكمن     
 الصورة كانت ثانية جهة من واملتلقي جهة من الصورةملبدع  األيقونية األسس تطابقت مافكلّ املتلقي، على الصورة

 التحليل يدرجون السميولوجيني  جعلت اليت هي املقاربة هذه أمهية ولعل «فاعلية،  وأكثر ناجحة اإلشهارية
 التحديد للسميولوجيا وهي األساسية الوظيفة ممارسة إطار ففي للصورة، العام السميولوجي ضمن التحليل البالغي

 أن ميكن الذي الدور يتجاهل أن احمللّل السميولوجي يستطيع ال ما، خطاب يف املعنى اشتغال لقواعد واالكتشاف
  1.»للسميولوجيا الوظيفة املركزية إغناء يف البالغي التحليل به يساهم

  
  :أوجه البالغة يف الصورة اإلشهارية- 3

يعترب بارث من أوائل من اعتقدوا بإمكانية النقل املفاهيمي للمقوالت البالغية من اخلطاب اللساني إىل اخلطاب      
البالغية اليت ميكن   Figuresالبصري، وخاصة يف حقل اإلشهار، من خالل حديثه عن وجود بعض الصور

عن  Communicationsيف جملة  1994 معاينتها عرب عملية مسح للصور اإلشهارية يف مقاله املنشور سنة
، مؤكّدا 1970مبقال أصدره يف الة ذاهتا سنة   "J.Durant جاك دوران" بالغة الصورة، ليتابعه بعد ذلك  

  . من خالله على وجود كل الصور البالغية املعروفة يف البالغة الكالسيكية

                                                             
دراسة حتليلية سيميولوجية لومضات جنمة للهاتف النقال، مذكرة ماجستري يف علوم اإلعالم -ليندة خدجية هادف، داللة العناصر السردية يف اإلشهار التلفزيوني 1

 .107، ص 2007-2006واالتصال، جامعة اجلزائر، 
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 اخلمسة البالغية األوجه طبيعة وحدد البالغية، لكل الصور بتصنيف تسمح شبكة بوضع" دوران"  قام وقد    
 بني العالقة طبيعة حدد كما) والتبادل اإلبدال احلذف، اإلضافة، التكرار،( اإلستبدايل وهي احملور يف املمكنة

فهو يرى أن  1).املتجانسة خطأ ثم واملتعارضة واملختلفة واملتشاهبة املتماثلة( وهي الرتكييب احملور املتغريات يف
صورة ختضع لبعض قواعد البالغة، وهي عنده مثل اجلملة، وقد وضح أوجه البالغة يف الصورة اإلشهارية فيما ال

  2:يـلي

  .إظهار عدة صور للشيء نفسه، مثال، سيارة، مالبس وسيجارة: Répétitionالتكرار- 1-أ
غسيل : اإلشهاري بشيء آخر، مثال وخيص الشكل واحملتوى، أي تشبيه الشيء:  Similaritéالتشبيه- 2-أ

  .منزيل يشبه زوبعة بيضاء
عرض تشكيلة : يف الصورة العدد أو الكمية هي اليت تقنع، مثال:  Accumulationالرتاكم أو التكدس- 3-أ

  .Renaultمنتوج ملاركة السيارات 
  .حيدث غالبا نوعني من التصرفات:  Oppositionالتضاد- 4-أ
القارئة الصغرية اليت تلتهم االت يف الواقع هي : قيقة ختتلف عما يظهر لنا، مثالاحل:  Paradoxeالنقيض- 5-أ

  ).Le parisien libre( جريدة يومية
وهي اختصار اجلملة يف كلمة واحدة أما يف الصورة نستعمل املنتوجات :  Ellipseاإلضمار أو احلذف- 1-ب

 Suisse 3إشهار : مثال...اليت ال ميكن إظهارها واليت ال فائدة منها، لذا تعوض بشيء ثانوي، شخص، مدرسة
  .يستعمل امرأة تركب دراجة

نقدمه بعد، أو نركّز على  تدور حول الشيء الذي مل:  Circonlocutionتغمية الكالم، تغمية املعنى- 2-ب
  ).يف هذه احلالة النص هو الذي حيدد الرسالة اإلشهارية(طاولة أكل فارغة : شيء غري مهم، مثال

                                                             
  .283 ص ، 2002 سبتمرب، األول، العدد الكويت، الفكر، عامل جملة ، البصرية وجياالسميول يف قراءة غرايف، حممد 1
  . 126-123، ص2007، 1قدور عبد ا ثاني، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، ط 2
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هي تأخري الكالم بواسطة إضافات أو زيادات، يف الصورة اإلشهارية، نؤخر :  Suspensionالتعليق- 3-ب
باألبيض   cow-boyيف الصفحة األوىل راعي البقر إشهار عن التلفزيون امللون، يظهر: صفحة بعد أخرى مثال

  .واألسود، وعلى الصفحة الثانية يظهر باأللوان
وهي دائما ) احملتشمة(إشهار حول املنتوجات الشخصية أو اخلاصة :  Réticenceالتكتم أو التحفظ- 4-ب

  .اجةنرمز هلا بالسحابة ثم نبني امرأة فوق در Alwaysاحلفاظات النسائية : حمرجة، مثال
  .وهي تكرار الفكرة نفسها بصيغ خمتلفة:  Tautologieحتصيل حاصل- 5-ب
سيجارة : يف الصورة نعتمد على التكرار، التسطري وإبراز عنصر بتغيريه، مثال:  Hyperboleاملبالغة-1- ج

Biddies تظهر الصورة األوىل أهنا ضغرية، أما الصورة الثانية تظهرها وهي مشتعلة وبشكل كبري.  
سيجارة أو حذاء نضعه يف : حتويل مفهوم كلمة بواسطة مقارنة تلميحية، مثال:  Métaphoreاالستعارة-2- ج

  .خزانة للحفظ، فهذا يشري إىل أن الشيء مثني
هذه الصورة متنوعة، فهي تعرف الطرق الواسعة اليت تعتمد على عرض :  Métonymieااز املرسل-3- ج

  .شيء مكان آخر
  .املفاتيح ترمز للسيارة: الكلاجلزء يعبر عن -
  .اخلروف يرمز للصوف: السبب يعبر عن النتيجة-
  .العني ترمز للتلفزيون: النتيجة تعبر عن السبب-
، تعرض الشيء  Réticenceوهي العملية العكسية لـ:  Euphémismeاملفردات التلميحية أو الكناية-4- ج

  .املقصود
الرتكيب (يف النطق خمتلفة يف الكتابة وهي األكثر قلة يف الصورة  كلمات متشاهبة:  Calembourالتورية-5- ج

  ).يلعب على العالقة بني احملتوى والشكل
  .الصورة تعكس ضدها:  Inversionالقلب-1-د
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املاركتان : عناصر متماثلة متاما، متشاهبة أو متضادة، تعين اثنان، اثنان مثال:  Homologieالتماثل-2-د
)Téléfunken-National.(  
: كل العناصر الوسطية حتذف ويتم الرتكيب جنبا جلنب مثال:  Asyndèteحذف حروف الوصل-3-د

  .متزحلق أو أربعة أشخاص يشربون يف شاليه قارورة مخر
التعبري املفاجيء يف تركيب اجلملة، هذه املرة ليست :  Anacolutheالتبديل املفاجيء يف بناء العبارة-4-د

  .فتاة مجيلة، تبحر داخل قارورة عطر: الرتكيب اللغوي ولكن الصورة مزيفة، مثالاجلملة مستحيلة من حيث 
هذه الصورة لبعض املستحيالت املتناقضة، سيارة صغرية لكنها :  Contradictoireالتناقض، املعارضة-5-د

  ).أصغر سيارة كبرية(تقوم خبدمات كبرية 
 اخلطابات تعددت أنه مهما" عياد بن مراد"يذكر  رياإلشها البالغي اخلطاب ويف إشارة منه إىل تقنيات    

 جهة من ومكوناهتا جهة، من فرتتيبها. لضوابط القاعدية ختضع بنيتها فإن إخراجها يف أصحاهبا وتفنن اإلشهارية
 أمشل بالغي تنظيم إىل تعود ثالثيتها فإن واحلجاج والوصف السرد هي ثالثة تقل عن ال مكوناهتا كانت وإن ثانية،

  1 :حيوي األركان التالية

  االبتكار اإلشهار وينهض عامل يف متوفّر أو رصيد سابقة جتربة من ينطلق إشهاري كون عمل : االبتكار 
 أحد على اإلشهارية الرسالة تتأسس اإلقناع مبسلك يتعلّق وفيما .والتحريك اإلقناع ركين على جوهره يف

  .)واإلضمار القياس( و االستنباط ،)املثال( االستقراء: االستدالل مها يف هنجني

  والبطن واخلامتة االستهالل: رئيسية أجزاء ثالثة إىل اخلطاب وينقسم: الرتتيب.  

 تتسم يف هذا النوع من اخلطابات بـ: العبارة: 

 .الغلو واملبالغة -

                                                             
اإلشهارية مقاربة يف مساتية اخلطاب اإلشهاري التلفزي، جملة اإلذاعات العربية، تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية، تونس، عياد، بالغة اإلعالنات  بن مراد 1

  .125-115، ص 2001، 4العدد 



150 
 

 أو املشاهبة عالقة تأكيد أساس على إما فيها، البالغي التصوير قياس عالقة مشاهبة وجماورة؛ ويبنى -
 .ااورة، على حسب احلاجة عالقة تأكيد على مبدأ

: خمتلفة أمهها مستويات  مصور ضمن كمشهد اازية أبعادها الومضة بالغة تصوير وتأويل؛ وتستمد -
 اإلشهاراملكتوب فال خيص الصور التلفزيونية أما يف(احلركي  الزمين، املستوى الفضائي، املستوى املستوى

املساحات  يف البصر جوالن أو خطية متابعة املكتوبة للرسالة البصر متابعة جهة من للحركة إال فيه معنى
يف الصورة القائمة على  األيقوني التمثيل عالقات(البالغية  واملرتبة التحويري املستوى.)الفوتوغرافية

 مستوى يف وخاصة اخلطاب داللة إىل االهتداء :التأويلي املستوى  .)االختيار الرتكيب ومستوى مستوى
  )التلميحية( اإلحيائية داللته

يف إطار ما " البالغة اجلديدة"من هذا املنطلق تصدت لدراسة الصورة اإلشهارية اجتاهات عديدة مجعتها      
بالغة اإلشهار اليت تعد امتدادا لنظرية بارث السيميائية مع اإلستعانة باملقاربة النفسية االجتماعية "أطلق عليه 
حتليل الرسائل يبيـن أن اإلشهار خالل عمليته اإلقناعية، قد أعاد إىل « ملقاربة اللسانية ؛ إذ أن إضافة إىل ا

الغلو واالستعارة : االستعمال، بدون وعي، جممل وجوه البالغة الكالسيكية وال سيما وجوه اإلبدال خاصة
   1.»... والتورية والتجنيس

كالم جمازي يوفّر ذخرية خطية أيقونية هائلة، واخلراج دائم، يف الوقت إن اإلشهار يصبح مدركا هنا، على أنه      
وأيضا واقعي متحقق، وبإدخال شيء من احللم ومن اللهو، من اخللق ومن ) منوذجي مثايل(نفسه، خليال جد بعيد 

  2.حيني اإلشهار وبطريقة جمازية، الرغبات املخبوءة يف أقصى ختوم ذاكرتنا. الشعر

النظر يف جوانبها اللسانية واأليقونية والتشكيلية، -انطالقا من النظرية البالغية–يتوىل حملّل الصورة اإلشهارية      
على اعتبار أهنا مدار احلجج اليت يوظّفها اإلشهاري إلقناع الزبون باقتناء السلع، ومن ثم التأثري على عواطفه 

                                                             
تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية  ،جملة ثقافية حمكمـةآن سوفاجو، اإليديولوجيا وآليات اشتغال اخلطاب اإلشهاري، ترمجة أمحد الدويري، جملة عالمات،  1

 .48، ص 2007، 27العدد  ،املغرب ،احلديثة والرتمجة

 .49املرجع نفسه، ص  2
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واعتباره السلعةَ ذاهتا . يف حاجة هلذه السلعة، خبلق احلاجة لديه وسلوكاته، ليصبح الشراء هدفه ، وإن مل يكن
  .حمققا لسعادته ورفاهيته

  
  :من مستويات القراءة إىل فعل التأويل: الصورة اإلشهارية واملعنى- 4

      أن يتمال ميكن ، أي يف منط بنائها ويف طريقة إنتاجها لدالالهتا ووقعها، أمر التفكري يف الصورة اإلشهاريةإن 
فالدالالت داخلها ال تنبثق عن األشياء اليت تؤثّث الكون الذي . خارج القضايا اليت تثريها العالمة البصرية ذاهتا

حتيل عليه، أي من مرجعها املباشر، بل هي وليدة املواقع والعالقات اليت تدرك باعتبارها املهد األساس الذي 
  1.يةتنطلق منه السريورة املنتجة لآلثار الدالل

 حتليله من إنطالقا – الصورة اإلشهارية بالغة عن مقاله يف" بارث روالن" السميولوجي التحليل رائد حدد    
 يف وذلك للصورة السميولوجي التحليل عليها يقوم العامة اليت النظريةَ – اإليطالية للعجائن ثابتة إشهارية لصورة
 يوجد ماذا انتهى وإذا ؟ ينتهي أين ؟ الصورة إىل املعنى جييء كيف: األسئلة جمموعة من عن لإلجابة منه حماولة
 يتميز الذي اخلطاب الصورة اإلشهارية يف يرى ألنه للتحليل منوذجا اإلشهارية الصورة بارث اختار ؟  ولقد بعده
  pleins signes«.2« . بارعة قراءة إىل ممتلئة تدعو عالمات بواسطة الداللية مبقصديته غريه عن

  :اإلشهارية الثابتة مستويات قراءة الصورة- أ- 4
تطرح قراءة الصورة العديد من اإلشكاليات بالنسبة للباحثني، متثل أمهها يف إمكانية وجود لغة بصرية حبد     

ذاهتا، وحماولة التعرف على خصائص هذه اللغة باملقارنة مع اللغة اليت كانت مدار حبث وتقصٍ منذ أن أبرزها 
واإلشكالية الثانية تتمثل يف املعنى أو الداللة . الوجود كظاهرة إنسانية قابلة للدراسة والتحليل إىل" دي سوسري"

اليت تتّخذها الصورة؛ فعلينا من جانب أن نتعرف كيفية إدراك اللغة الفتوغرافية والعوامل املؤثرة على هذه العملية، 

                                                             
 .55، ص 2006سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية اإلشهار والتمثالت الثقافية، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب،  1

  .107اصر السردية يف اإلشهار التلفزيوني، ص ليندة خدجية هادف ، داللة العن 2
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تخصصون يف هذا اال، وعلى رأسهم بطبيعة ومن جهة أخرى أن نتحرى املعنى من خالل إواليات حددها امل
  .احلال روالن بارث رائد البحث يف بالغة الصورة

  :التسنني يف الصورة اإلشهارية.1 - أ- 4
يف متثله للنموذج اللساني، قد أخرج كثريا من العالمات غري "  دي سوسري"إن مبدأ االعتباطية الذي اشرتطه     

". اللسانيات"جزءا من الدرس اللغوي فيما أمساه " دي سوسري"السيميائي، الذي اعتربه اللسانية من دائرة البحث 
للنقد من قبل الكثري من الباحثني الذين تناولوا العالمات غري اللغوية بالتحليل ) االعتباطية(لكن تعرض هذا املبدأ 

اإلنسانية، وال ميكن أن نتعامل معها الرموز والقرائن واأليقونات عالمات هلا وضع خاص داخل سجل اللغات  «كون 
، وهي، "لالعتباطية"فهي من جهة ليست اعتباطية باملفهوم الذي يعطيه سوسري  ،كما نتعامل مع وحدات اللسان

من جهة ثانية، ليست معللة باملعنى الذي جيعل منها كيانا حامال لدالالته خارج سياق املمارسة اإلنسانية وأسننها 
   1.» قونية مثال هي إذن حبيسة البناء الثقايف ال معطى يوجد خارجهفاألي... املتعددة

إذا كانت اللغة نتاج تواضع مجاعي فهنالك أيضا لغة فوتوغرافية متواضع عليها تشتمل على لبارث بالنسبة     
رافيا نسق فالفوتوغ ومن ثم. عالمات وقواعد ودالالت هلا جذور يف التمثالت االجتماعية واإليديولوجية السائدة

ويذهب . دال ومدلول، والعالقة اليت جتمعهما واليت تشكل العالمة الفوتوغرافية: مسيائي يشتمل على ثالثة مكونات
جيد "نسقا مسيائيا ثانيا " ويسمي األسطورة " نسقا مسيائيا أوليا " بارث أبعد من هذا املستوى فيسمي هذا 

  :ميائي األول مبثابة دال فقط ملدلول هوالنسق السميائي الثاني وهكذا يصبح النسق الس. دعامته يف النسق األول

  "بارث"مفهوم النسق السيميائي لدى ): 5(الشكل 

  significant ) دال(             Signifié )مدلول(           

  signifiant ) دال(         Signifié )مدلول(                                          

                                                             
  :مسيولوجيا األنساق البصرية الصورة منوذجا، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع سعيد بنكراد الصفحةسعيد بنكراد،   1

http://www.saidbengrad.net/ouv/sca/sca5.htm  
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تعنى بالسميائيات  ،جملة ثقافية حمكمـة عبد الرحيم كمال، مسيولوجيا الصورة الفوتوغرافية بارث منوذجا، جملة عالمات،: املصدر
  .2001، 16، العدد املغرب ،والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة

 ينطبق السابق املخطط أنيرى  حيث اإلشهارية الصورة وخاصة للصورة الرمزية للقراءة بارث نَظّر الطريقة هبذه
  .مثال الفوتوغرافية طبيعية كالصورة كانت ومهما بساطتها، درجة بلغت مهما صورة أي على

  إيكو "وقد ذُكرت كثري من املصطلحات يف إطار داللة الصورة؛ فالرابط بني دال الصورة ومدلوهلا عبر عنه   
U.Eco  " ومنه   1.سنن التعرف" و" النموذج اإلدراكي "و" العرف"و" التجاور"و" التشابه"مبفاهيم من قبيل

؛ "بنية التعرف"و" البنية اإلدراكية"بنيتني تساعدان الدارس على حتديد هذه الداللة مها " سعيد بنكراد"أبرز 
ية جتسد فالبنية اإلدراكية حسبه متولّدة عما توفّره العالمة األيقونية كتمثيل ذهين عام، أما بنية التعرف فهي واقع

القائم على معرفة " السنن األيقوني"يف مصطلح واحد " إيكو"وقد مجع هاتني البنيتني . منطلق التمثيل ومادته
فال ميكن احلديث عن إدراك، ضمن عامل العالمات األيقونية أو غريها، إال استنادا إىل معرفة سابقة  «سابقة؛ 

فمهمة السنن األيقوني السابق . ىل هذه الدائرة الثقافية أوتلكمتكننا من تأويل هذا العنصر أو ذاك وفق انتمائه إ
بني مدلول إدراكي مسنن بشكل على اإلدراك املخصوص تتلخص يف  إقامة عالقة داللية بني عالمة طباعية و

  2.»سابق
 وعلى هذا األساس تصبح القراءة انتقاال من مستوى إىل آخر، أي من النسق السميائي األول إىل النسق    

. السميائي الثاني، وداخلهما من العالمة كمعنى إىل العالمة كشكل، ومن ثم إىل املدلول كمفهوم وهكذا دواليك
  3.املفهوم إلنتاج الدالالت يهففي هذه السريورة يشتغل الشكل دائما كمستوى تقريري يستند إل

                                                             
 ،تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـة عبد الرحيم كمال، مسيولوجيا الصورة الفوتوغرافية بارث منوذجا، جملة عالمات، 1

 saidbengrad.free.fr/al/n16/index.htm: الصفحة .2001، 16، العدد املغرب

  :الصورة منوذجا، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع سعيد بنكراد الصفحة مسيولوجيا األنساق البصريةسعيد بنكراد،   2
http://www.saidbengrad.net/ouv/sca/sca5.htm  

  :موقع سعيد بنكراد الصفحةمسيولوجيا األنساق البصرية الصورة منوذجا، الشبكة العاملية للمعلومات، سعيد بنكراد،   3 3
http://www.saidbengrad.net/ouv/sca/sca5.htm  
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لسانية، رسالة أيقونية : الث رسائلوحني يطبق هذا على اخلطاب اإلشهاري يتّضح متييز بارث داخله لث       
مسننة ورسالة أيقونية غري مسننة، فإذا كانت الرسالة األوىل تضطلع مبهة توجيه مسار القراءة لدى املتلقي، قصد 
انتقاء الداللة املتوخاة، أو تكملة النقص املمكن حدوثه يف الصورة، فإن الرسالة األيقونية غري املسننة هي ما ميكن 

كما يقول -وهو ما جنيز ألنفسنا ومسه بالدرجة الصفر يف التدليل« يف الصورة،  Dénotaionبالتقرير  أن تُكنى
، ويتمثل على مستوى الصورة اإلشهارية يف تقديم املنتج حافيا من دون أي سقف قيمي، يف حني - "حممد خاين"

تقوم الرسالة األيقونية املسننة بإضافات داللية غري متجلية يف املستوى األول، وذلك بانفتاح الصورة على القراءات 
غري املسننة بأهنا تشتغل بوصفها حامال  ثقايف، وعليه ميكننا أن نصف الرسالة-اليت يوفّرها السياق السوسيو

أن  -بتعبري بارث-، وهنا تكمن املفارقة Connotaionللرسالة املسننة، وهذا املستوى هو ما يعرف باإلحياء 
  1.»يكون للرسالتني تواجد مشرتك على الصورة ذاهتا

  :املعنى اإلشاري واملعنى اإلحيائي.2- أ- 4

 ؛ واملعنى االحيائي املعنى االشاري اسيتني لقراءة الصورة الفوتوغرافية ومهيرى روالن بارث أن هناك مرحلتني أسا
العالقة يف االشارة بني الدال وهو املفهوم الطبيعي  وفيها يتم وصف ،املعنى االشاري هو املرحلة األوىل من الرسالة

موضوع الصورة  ومثاهلا ما يعنيه ،واملدلول وهو املفهوم الذهين لفحوى الرسالة ،الفوتوغرافية شارة ومثاهلا الصورةلإل
  .بالنسبة للمشاهد

يوجد . فهي عملية ميكانيكية حبتة ;تلتقطه آلة التصوير للحدث ما شاري للرسالة املصورة هوفاملعنى اإل      
. اردة يف الواقع أو كما تراه العني ل احلدث كما هوفآلة التصوير تسج ;واضح وحمدد ومباشر هنا معنى واحد

التفسري واليت  تلك الصورة الواضحة. شارية للصورة الفوتوغرافية هي الصورة ذاهتاالرسالة اإل أن اًذإميكن القول و

                                                             
 اجلمهورية اجلزائرية- أستاذ جبامعة الشلف.  

   .2008نوفمرب 17- 15، بسكرة-جامعة حممد خيضر "اء والنص األدبيالسيمي"حممد خاين، العالمة األيقونية والتواصل اإلشهاري، حماضرات امللتقى الدويل اخلامس  1
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وتفسريه للصورة سيكون للرسالة  ،آللة التصوير ذا تدخل االنسان عرب استخدامهإلكن . الميكن االختالف عليها
 .و املعنى االحيائيمعنى آخر وه

ران ين يفسواملعرفة االجتماعية اللذَ لفهم املعنى االحيائي للرسالة املصورة البد من معرفة الواقع الثقايف     
فقراءة أي صورة فوتوغرافية تعتمد على تاريخ ذلك . خرآبني جمتمع و ىل الرسالة املصورةإاالختالف يف النظر 

  .االحيائية نتاج املعانياالشارات ضمن سياقات حمددة إلوكيف يستخدم الناس هذه  اتمع

ويؤكّد سعيد بنكراد على أن داللة الصورة اإلشهارية داللة قصدية فهناك ثبات للمدلول الكلي الذي ال خيرج     
 ، إال أن هناك معان جزئية تُستقى من جزئيات الصورة اإلشهارية، أي اجلزئيات القابلة)جودة املنتوج كذا: (عن

  .لالشتغال كدوال حتيل على مدلوالت

  :من القراءة إىل التأويل- بـ- 4

هلذه  خاضعة  كما هو معروف أن أي خطاب ينتج معنى ما ويستهدف إبالغه، وكون الصورة خطابا، فهي     
تتحكم فيه إن املعنى . اإلنتاج و التلقي : القاعدة ويبقى املعنى يف أي خطاب ويف سريورة متظهراته مؤطّرا بسياقني

املتوافر لديه، وهو ما ميكن أن  املتلقي وباختالفه خيتلف وينمو وفق ما يقتضيه الكم الثقايف واملعريف ثقافة ووسط
املستنتج من خالل اإلسقاطات املعرفية والسلطة اإلدراكية  ،املاورائي يؤدي به إىل جتاوز املعنى األول إىل املعنى

وقد حيصل ذلك بالفعل ،  -صورة أو لوحة تشكيلية حيث يقدم تأويال لتلقيه قد يكون -ميارسها على الوسيط اليت
 .بالضروري الثقايف عند من له مدرك معريف أقوى وأرفع مستوى واملرهون

  : من هذا خنلُص إىل أن املعنى يؤطره مستويان حامسان للحصول عليه بعد استعمال الشيء املضمن له مها

والثقافة هي البيانات الذهنية والتمثيلية اليت يقيمها املتلقي خالل  ،مقدار من الثقافة أي أدنى  : الضروري الثقايف -
   .سريورة تعليمية يف ذهنه

   . إىل حني تلقيه خطابا بصريا ما والتفاعل معه ،عة لدى املتلقيوهو احلصيلة املعرفية املستجم : املدرك املعريف -
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وخالل تلقينا خلطاب  .قراءة جيدة  وباألكيد أن أي متلق يتوافر على هاتني األداتني، بالضرورة تكون قراءته،    
؛       القراءة التأويلية -  القراءة التقنية، - ، القراءة الوصفية - : بصري ما، فإننا خنضعه لثالثة مستويات من القراءة

مقدار معني من العلمية، من  اليت هلايف قرائته هلا من القراءة الواصفة ، وهكذا حيتم على متلقي الصورة أن يتدرج 
املكونات األيقونية والتشكيلية ومينحها  ، ومن ثم يعرج علىحتديد طبيعة الصورة ومكوناهتا وتقنياهتا  خالل
  . هويتها

املكونات األيقونية  وفيها يتم منح ،التأويلية فهي رهينة بالبعد الذاتي واإليديولوجي للذات القارئة أما القراءة    
 النص على -فبعد القراءة الوصفية للصورة ؛1تشتغل ضمنه والتشكيلية أبعادا داللية ومجالية وفق السياق الذي

سيتخذ القارئ من هذه  ،.…)املنظور، زاوية النظر،اإلضاءة، إختيار األلوان(بتحديد طبيعتها ومكوناهتا  التعيني
عونا تأويليا يعضد بـه قراءته الفردية لنص الصورة، الذي  ليت تواضعت عليها اجلماعة املفسرةالقراءة اجلماعية ا

مضمون  التعييين باملستوى التضميين، ليشكال قطيب الوظيفة السيميائية، وحيققا شكل سيتقاطع فيه املستوى
من خالل ما يعطى بشكل مباشر، وال  املفرتضة الصورة، ألن تأويل الصورة مثل كلّ تأويل، حيتاج إىل بناء السياقات

بينها  استعادة املعاني األوليـة للعناصر املكونة للصورة، وضبط العالقات اليت تنسج ميكن هلذا التأويل أن يتم دون
الفنية والصور هي عبارة عن تأويالت  ، لنخلص إىل أن كل القراءات اليت تناولت األعمال2ضمن نص الصورة

  .، فالصورة يف العود والبدء دائما يف خلق قرائي وتأويلي جديد 3الصورة مع املرجعتطابق  يستحيل معها

    عملية بناء الدال األيقوني يف الصورة اإلشهارية إىل ثالثة مستويات من التسنني، يغطي كل مستوى  "  إيكو" ويرد
  .البالغية قونوغرافيا والصوراإلي األيقون و: منها حقال من حقول املمارسة اإلنسانية، ويتعلق األمر بـ 

                                                             
 خلطاب البصري ومتظهرات املعنى ا. مقاربة تواصلية نقدية: حممد أكعبور، سيميولوجيا اخلطاب البصري وإنتاج املعنى 1

http://akaabour1979.maktoobblog.com/267017 
  .93، ص 2003املغرب،  البيضاء، الدار منشورات الزمن، وتطبيقاهتا، مفاهيمها السيميائيات سعيد بنكراد، 2

  .56- 55ص ،2004 املغرب، إفريقيا الشرق، مفهوم الصورة عند رجييس دوبري، سعاد عاملي،3 
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املستوى األول خاص بالتسنني األيقوني، وهو ما ميكن أن يرتجم، بلغة بسيطة، يف القدرة على حتويل دال لفظي  -1
وبعبارة أخرى، فإن املسألة تتحدد يف إعطاء املضمون املدرك أصال من خالل احلقل اللساني . إىل دال بصري

  .من خالل قطعة ثلج" املنعش "د خاصية حتدي: معادال صوريا مثال ذلك 
ويعود املستوى الثاني إىل التسنني اإليقونوغرايف، ويتعلق األمر مبجموع التمثيالت البصرية اليت حتيل على تشكيل  -2

: ا على تشكيل صوري ذي صبغة تارخيية ويشتمل إم. صوري حيتوي يف داخله مدلوال مسننا بشكل اعتباطي
ا ، وإم)املسيحية عامة(لعني تعين قرصان، الشخص املصلوب الذي حييل على املسيح على ا" عصابة سوداء"

على تشكيل بصري مرتبط حبقل اإلشهار ذاته، فــالعارضة تتميز بطريقة خاصة يف الوقوف واملشي واللباس 
  .والنظرة

تجلية من خالل حامل من أما املستوى الثالث فيعود إىل حقل البالغة، ويتعلق األمر بإعطاء صورة بالغية م -3
   1).كناية عن الغنى: طاولة مزدمحة بأنواع املأكوالت (طبيعة لسانية مقابال بصريا 

اك وضمنها أيضا حتُ. ات املتنوعة تتبلور وتتشكل الدالالت املمكنة للصورة اإلشهاريةنضمن هذه التسني    
املفرتض ) اإلقناعي- اجلمايل" (الوقع"وعربها أيضا يتحدد . خيوط قراءاهتا الفعلية واملمكنة، الذاتية و املوضوعية

  .إنتاجه عرب الصورة اإلشهارية
  :وظيفتا الرسالة اللغوية يف الصورة اإلشهارية- جـ- 4

 وظيفتني حيدد الصورة اإلشهارية، إذ يرافق الذي اللغوي النص وظيفة عن بارث يتساءل املرحلة هذه يف    
أطلق عليها كذلك الربط أو ( املناوبةو" ،" ancrage  الرتسيخ " :اإلشهارية الصورة يف اللغوية للرسالة رئيستني 
   ." relais )التدعيم

 متعدد وخطاب نظام الصورة املتلقي، ألن يف بثه الصورة تريد الذي املعنى وجهة بتحديد الرتسيخ وظيفة تقوم     
 وذلك تبليغه، املراد املعنى تكثيف أجل من يرافقها لغوي إىل نص خاصة اإلشهارية الصورة يف اللجوء ويتم املعاني،

 ومقاصدها، خاصة الصورة معنى فهم يف املتلقي عند لبس إحداث شأهنا من اليت املعاني احملتملة كل إبعاد يعين
                                                             

1                                   Umberto,Eco , La structure absente , ed Mercure de France , Paris 1972 , p. 239-240  
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 التأويل  عملية يوجه الصورة وإمنا عناصر هوية على حييل ال النص فإن ؛)الرمزية( التضمينية الصورة يف
interpretation" "العكس يتم و ،بالقلق املتلقي يصاب أو الفردية القراءة إىل التضمينية املعاني تنزلق ال ، حتى 

  ؟ هذا ما سؤال على فقط جييب حيث تعيينية بوظيفة اللغوي يقوم النص حيث التعيينية الصورة يف

 حضورا الوظائف أقل تعد املناوبة وظيفة فإن اللغوية، الرسالة يف تداوال األكثر الرتسيخ هي وظيفة كانت وإذا    
 على بكثرة وميكن العثور تكميلية، عالقة يف يوجدان الوظيفة هذه يف فالصورة والكالم الثابتة، الصورة يف خاصة

 حيث الصورة السينمائية يف قصوى بأمهية الوظيفة هذه حتضى كما املصورة، والقصص اهلزلية يف الرسوم النوع هذا
 ال معاني الرسائل سلسلة يف مرتبا احلركة على منو احلقيقة يف يعمل وإمنا فحسب، اإليضاح وظيفة له ليس احلوار أن

  .الصورة يف توجد

 وظيفة اللغوي للنص كان فإذا األيقونية ذاهتا، الصورة يف جتتمعان اللغوية للرسالة الوظيفتني هاتني أن بارث ويرى    
 فإنه الرتسيخ هي وظيفته كانت إذا أما. اللغة بسنن معرفة ألهنا تتطلب كلفة أكثر تكون اإلبالغ عملية فإن مناوبة

إال أن أمهية النسق اللساني تبقى قاصرة أمام بالغة الصورة و إوالياهتا «  .اإلبالغ بعملية تقوم الصورة احلالة هذه يف
  1.»املتفاعلة واملؤثرة، فهي ذات التأثري يف نفس املتلقي، كما تستوقف املشاهد لتثري فيه الرغبة واالستجابة 

فأنظمة احلركة  ،ق اللغويضوء النس إن القيمة اإلقناعية للصورة يف اخلطاب اإلشهاري ال تتحقق جناعتها إال يف    
إال إذا مرت عرب حمطة اللغة اليت تقطع دواهلا وتسمي مدلوالهتا،  ،الدالة واللباس واملوسيقى ال تكتسب صفة البنية

ة يبذاته، هلا وظيفة أساس إىل أن الصورة نسق داليل قائم"  E.Bryssens بويسنس "هذا السياق يذهب  ويف
اللغة يف كثري من األحيان حتتاج  اللسانية الطبيعية، بل إن بالنسبة إىل العالمة فيه،  يف التواصل ، وليست حشوية

إال أهنا ال تستطيع  فهي وإن كانت دالة داللة رئيسة ،ق وظيفتها التبليغيةالنظم السيميولوجية لتحقّ إىل مثل هذه
  2.احتكار الداللة

                                                             
 . 27، ص 2000، 34العدد  جملة ثقافية فكرية ، املغرب،جملة فكر ونقد،  لعمرني مصطفى، اخلطاب اإلشهاري بني التقرير واإلحياء، 1
2                                                        Porcher ,Introduction aune semiologie des images ,Didier,1976 ,p172-173  
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احمللّل حملاولة القراءة فالتأويل، كعمليتني /فر عقل املتلقيلقد أصبح مؤكّدا أن الصورة اإلشهارية الثابتة نص يستن    
متعاضدتني تسربان أغوار هذا النص، من خالل مكوناته احلبلى بالدالالت، واليت تسمه بالبالغة  اإلقناعية حسب 

  .بارث، واإلميان بتدرج فهم الصورة يؤدي إىل البحث يف كيفية التحليل هلا، وما يلزم من خطوات لذلك
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  :خطوات حتليل الصورة اإلشهارية الثابتة: املبحث الثالث

إن التفكري يف الصورة كخطاب ذي وظيفة تواصلية، يتسلّح بكل اإلمكانات الداللية بصرية كانت أم لغوية، ال     
الداللة واحتماليتها الالحمدودة يف إطار عملية التلقي، لذا جيب القبض على اإلواليات " انفتاح"ينفي عنها صفة 

 جوانب حمددة على شكل خطوات تتوىل البحث يف عناصر املنهجية اليت تعني على حصر سريورهتا التأويلية، يف
  . الصورة، انطالقا من النظرية البالغية عامة

  :آليات الصورة اإلشهارية - 1
التمثيل  (إن املضمون أواملضامني الداللية للصورة هي نتاج تركيب جيمع بني ما ينتمي إىل البعد األيقوني       

دا يف جسوبني ما ينتمي إىل البعد التشكيلي م ،...)اصة بكائنات أو أشياءالبصري الذي يشري إىل احملاكاة اخل
وما راكمه من جتارب أودعها أثاثه وثيابه ومعماره وألوانه  ،أشكال من صنع اإلنسان وتصرفه يف العناصر الطبيعية

ملكون األساس الذي من هذا باإلضافة إىل احملتوى اللساني، الذي ال ميكن جتاهله باعتباره ا 1.وأشكاله وخطوطه
  .دونه ال يتم معنى هلذه الصورة

  :العالمات اللغوية- أ- 1   
عنوان، تعليق، نص : حضوره على مستوى الصورة بشكل موازٍ مع األيقونات، ويتعدد إن النص اللغوي يشتغل    

بشكل جماني اعتباطي، بل  البصرية فالنص ال يقدم يف اإلرسالية. سؤال مقدر مواز، شرح األيقونات، جواب عن
بإرسالية   هو أساسا حيضر ملنع التدفق الداليل احملتمل الذي يستند إىل مبدأ القصدية، ولذلك فإن إرفاق الصورة

وظيفة " بارث"وهذا ما أمساه  لغوية مكتوبة يقلص من إمكانات التلقي ويوجهها الوجهة اليت تريدها القناة املرسلة،
املتلقي، ويضيف إليها وظيفة أخرى هي  وظيفة   اليت تقوم بدور توجيهي ملعنى الصورة املراد بثه يف" سيخالرت

 .حبيث يقوم  النص اللغوي بإضافات دالالت جديدة  التدعيم

                                                             
  .77وتطبيقاهتا، ص مفاهيمها السيميائيات سعيد بنكراد،  1
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 أن دراسة الرسالة اللغوية لن تكون شاملة ما مل حتط مبستويني، خمتلفني" عبد العايل بوطيب"ويرى        
  1:ملنيومتكا

خيص مظهرها التشكيلي، ملا يلعبه هذا املظهر، مبختلف جتلياته، من دور هام يف التحديد غري املباشر : األول     
كما أن اعتماد منط معني يف الطباعة يعترب اختيارا تشكيليا، تتجاوز قيمته التعبريية الداللة . حملتوى الرسالة

ألن الكلمة املعروضة بشكل ولون . حيائية إضافية، الختفى أمهيتهااملباشرة للعالمة اللغوية، لتشمل أبعادا إ
خاصني، يف سياق سوسيوثقايف عام، غالبا ما تشد املشاهد قبل قراءهتا، والتعرف على مضموهنا املباشر، متاما 

احلروف، يف فاإلشهار وامللصقات يلعبان على طريقة الطباعة، حمولَني « كما حيدث مع املظهر التشكيلي للصورة، 
  .2» الغالب، ألشكال تصويرية جذابة 

فيخص املضمون اللساني، وفيه يتم الرتكيز أساسا على حمتوى الرسالة اللغوية املصاحبة للصورة : أما الثاني   
وهنا البد من االعرتاف بالدور اهلام الذي تلعبه . اإلشهارية، هبدف حتديد العالقة التكاملية القائمة بينهما

ضبط آليات اشتغال اللغة، ملؤازرة الصورة، يف مهمة اإليقاع  الدراسة املعجمية والرتكيبية، حنوية كانت أوبالغية، يف
  . باملشاهد، وحتويله لزبون فعلي

  :العالمات التشكيلية- بـ- 1     
  : ضمن العناصر التاليةتت

 مل للصورةالتنظيم ا .   
 املنظور.   
 اإلطار والتأطري .  
 زاوية النظر .   

                                                             
العدد  ،املغرب ،تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـةجملة عالمات، الصورة الثابتة منوذجا، -عبد العايل بوطيب، آليات اخلطاب اإلشهاري 1

 .125، ص 2002، 18
2       B.Cocula , C. Peyroutet ,Sémantique de l'image ,pour une qpproche méthodique des message visuels.ed 

Delagrave, Paris, 1986,p35.   
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 األشكال  واخلطوط.   
 اإلضاءة واأللوان . 

تفصيل هذه العناصر يف أثناء احلديث عن املقاربة السيميولوجية للصورة اإلشهارية، وكذلك سيكون لكل وسيأتي 
  .منها شرح ومنذجة يف الفصل اخلامس، املخصص لرمزية األلوان واجلوانب التشكيلية يف الصورة اإلشهارية

  :العالمات األيقونية- جـ- 1   
ا من مكونات الصورة اإلشهارية ال باعتبارها اآللية الوحيدة املساعدة تشكل العالمات األيقونية مكونا أساسي     
بل ملا تضمره  1.الصورة هي، أوال، شيء ما يشبه شيئا آخر: الواقع وتقدميه فقط، مادامت -استنساخ-على

لصورة تريد ألن ا« :كذلك من أبعاد إحيائية عديدة ومتشعبة، غالبا ما تتجاوز نطاق التماثل املادي للموضوع املنقول
ولالقرتاب أكثر من خصوصيات . 2»دائما أن تقول أكثر مما تعرضه يف الدرجة األوىل، أي على مستوى التصريح 

  :تقسيم دراسته ملستويني، خمتلفني ومتكاملني، مها 3هذا املكون اهلام، اقتُرح 
ع وصف دقيق ومركز املصورة، م) أو املوضوعات(يتم فيه الرتكيز على املوضوع : مستوى املوضوعات/1

حضور « : مادام . جلزئياهتا، احلاضرة واملغيبة، وما حتمله من أبعاد تعبريية حمددة يف سياق سوسيوثقايف معني
  .4»عنصر، كغيابه، يعد اختيارا، على التحليل أخذه بعني االعتبار

املوضوعات ـ وتوزيعها داخل ويتعلق األمر بدراسة الطريقة اخلاصة املعتمدة يف عرض : مستوى وضعية النموذج/2
جمال الصورة اإلشهارية، أو ما يسمى بالسينوغرافيا، لتحديد أبعادها التعبريية، وما تضمره من تسنينات 

فوضعيات شخصيات، مثال، يف عالقاهتم ببعضهم البعض، ميكن تأويلها انطالقا من معطيات . سوسيوثقافية
  ...).ئية، عالقة عائلية، محيمية، عدا(اجتماعية مضبوطة 

ومنه يستخلص أن اجلانب األيقوني للصورة اإلشهارية الثابتة، يتمثل يف اجلانب اخلاص مبعطيات األشياء           
التمثيل "أو بشكل عام ما أطلق عليه ...املصورة كأعضاء جسد اإلنسان، أو وضعيات وقوفه أو جلوسه

                                                             
1                                              M. Joly, Introduction à l'analyse de l'image, éd.Nathan Université.1993, p 30  
2                                                                                                                                                 , p 72 Ibid  
  . 122الصورة الثابتة منوذجا، ص -عبد العايل بوطيب، آليات اخلطاب اإلشهاري 3
4                                                                                       . M.Joly, Introduction à l'analyse de l'image, p 44  
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ليحمل دالالت عدة من خالل  ،ستخدام جسد املرأةيف الصورة، وكمثال على ذلك يكثر ا" احلضوري اإلنساني
  .اإلمياءات أو األوضاع أو االبتسامة أو النظرة وما إىل ذلك

  

  :مقاربات حتليل الصورة اإلشهارية- 2

القراءة  القراءة التقنية ومن ثَم إىل  القراءة الوصفيةيف نقطة سابقة من هذا البحث تَحدد أن القراءة تتدرج من      
  1:، وهذا بالضرورة جيعل حتليل الصورة اإلشهارية الثابتة كأمنوذج مير مبراحل هي التأويلية

 مرحلة الوصف العام. 

 مقاربة نسقية : 

 مقاربة إيقونولوجية. 

 مقاربة سيميولوجية. 

  :املقاربة الوصفية، وتتضمن- أ- 2

  املرسل أو مبدع الرسالة

 .ذكر امسه أو جمموعة املرسلني -

 .أو املؤسسسةأو اسم الشركة  -

 .أو الة اليت أرسلت هذا العمل -

                                                             
قدور عبد ا ثاني، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية يف : وينظر كذلك.بتصرف  180-168عبيدة صبطي وجنيب خبوش، الداللة واملعنى يف الصورة، ص  1

 .213-207اإلرساليات البصرية يف العامل، ص أشهر 
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  الرسالـة

 .عنوان الرسالة وظروف ابتداعها -

هل تنتمي هذه الصورة إىل الصور اإلشهارية ملنتج معني، أو ملصق فيلمي، أو  ،شكل الرسالة ونوعها -
 ... .حلملة انتخابية

 ).حاملها، قياساهتا(حصرها  -

  حماور الرسالـة

أو ما يسمى بصورة الصورة، أي كل ما هو موجود يف  ،ز البصرية املتعلقة بالصوروذلك بذكر كل من الرمو - 
...) مجال، بقر(حيوانات ...) غذائية، حقائب، سيارات، عطور(الصورة من أشخاص ومنتوجات 

مثل الرسالة األلسنية الكلمات أو " صورة الالصورة"الرموز البصرية غري املتعلقة بالصور أو ما يسمى 
 .و ما يسمى بالفونيمات واملونيمات وكذلك املنحنيات إن وجدتاألحرف أ

 .األشكال واخلطوط - 

 .عدد األلوان واملساحات املهيمنة - 

  :املقاربة النسقـية- بـ- 2

  )الرسالة البصرية(النسق من األعلى 

 ماهي أهم تقنيات الصور اإلشهارية؟ 

 تمع املعاصر؟من أجنز الصور اإلشهارية وما عالقتها حبياة ا 

  )الدعاية(النسق من األسفل 
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 هل عرفت هذه الرسالة البصرية انتشارا وقت اجنازها؟ أم الحقا أي بعد ذلك؟ 

 التأثري(إجنازها  ماهي املعايري والشهادات اليت بني أيدينا لشكل هذه الرسالة املسلمة عرب تاريخ.( 

  :املقاربة اإليقونولوجية، وتشمل- جـ- 2

  اال الثقايف واالجتماعي 

o ة الرسالةهوي. 

o معرفة األماكن. 

o السنن املوضوعية. 

o الديانة وتأثرياهتا. 

o السنن التضمينية. 

  جمال اإلبداع اجلمايل يف الرسالة

اجلزء األيسر الذي : وذلك بتقسيم الصورة خبط عمودي واحد يقسمها إىل قسمني :سنن األشكال واخلطوط-1
ي القريب، هذا إذا كانت الصورة مصممها عربي، إما إذا واألمين الذي يدل على املاض ،يدل على املستقبل القريب

  .كانت الصورة مصممها أجنيب فتكون عكس ذلك

  .كيفية استخدام األلوان يف الصورة : سنن األلوان-2

إن التكوين اجليد هو الذي ال يشتت العني من خالل توازن العالمات اليت حتويها الصورة، : السنن التشكيلية-3
وتكامل معانيها حتى نصل إىل املعنى النهائي واملقصود حتقيقه من وراء الرسالة، ولكي يتم التعرف على أمهية 
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دة فيها مع تقسيمها إىل أربعة أسطر التكوين يف الصورة، إن كان جيدا أم ال؟ تُدرس خمتلف السنن التشكيلية الوار
  .ليميز كيف وضع املصور الرموز املفتاحية

  :املقاربة السيميولوجية، وتشمل- د- 2

 جمال البالغة والرمزية يف الصورة- 

  :العالمات البصرية التشكيلية: أوال

 التحليل املورفولوجي: 

سم، 15سم وعرضه  25كأن تقول وردت الصورة يف شكل مستطيل طوله : املدونة اهلندسية -
فاملستطيالت اليت  ،واملستطيل مستحب تسرتيح له العني، ولكن ليس كل مستطيل حيظى مبثل هذه امليزةـ

وقد ظهر يف . تعرض السلعة أو اخلدمة عرضا أفقيا غالبا ما توحي للمتلقي بعدم قوة الطرح اإلشهاري
بينما املربع غري  ،دائري أو بيضاوي الدول الغربية اجتاه جديد يف إخراج الصورة اإلشهارية يف شكل

 1.مستحب

 ال: التحليل الفوتوغرايفنتناول يف هذا ا: 

التأطري، هجر مصمموا الصور اإلشهارية يف اآلونة األخرية فكرة استخدام اإلطارات املزخرفة، اليت بدا  -
لتقوم مقام التأطري، ومهمة فيها كثري من التصنع واجتهوا حنو اخلطوط البسيطة وترك مساحات من البياض 

اإلطار يف حالة استخدامه هو خلق إحساس بالوحدة اإلشهارية وضم أجزائه بعضها إىل بعض، وزيادة 
 2.قوة لفت النظر

                                                             
دراسة حتليلية سيميولوجية لعينة من إعالنات جملة الثورة اإلفريقية، مذكرة ماجستري يف علوم –فايزة خيلف، دور الصورة يف يف التوظيف الداليل للرسالة اإلعالنية  1

 .97، ص1996اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، 

 .171خبوش، الداللة واملعنى يف الصورة، ص عبيدة صبطي وجنيب 2
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زوايا النظر تتواصل بالربط بني العني واملوضوع املنظور له، فاملشاهد ليس بالضرورة أن : اختيار الزوايا -
الذي يتخذه املصور أو الفنان  هاليت نركز عليها يف املوضوع، وال املوقع نفس ها،يركز على زاوية النظر نفس

من أي زاوية ننظر للموضوع؟ اإلجابة هي أن الصورة : يف حالة تصويره أو رمسه، هلذا يطرح السؤال
الفوتوغرافية هي من وضع الفوتوغرايف الذي خيتار موقعه ضمن عملية التصوير، ليحدد إطار املوضوع 

ي يسقطه بضبطه اإلنارة وكميتها، أما الصورة اإلشهارية فالرتكيز يكون على زاوية النظر الوجهية اليت الذ
تقابل املشاهد وجها لوجه وكأهنا ختاطبه، فهي هتتم بأشكال التصوير أي كيفية تصوير املنتج هل ببؤرة 

 .أم العكس أمامية قريبة أو بعيدة وكيفية اختيار الزوايا هل من اليمني إىل اليسار

يكون استقبال الصورة يف املرحلة األوىل جممال، فالعني متسح الصورة، ولكن تبثها على اإلطار : حركة العني -
نفسه ، ليس بالكيفية اخلطية اليت يتلقى هبا النص، لكن هذه القراءة املة تلبث لتصبح يف مرحلة ثانية 

د دفعة واحدة بكل الرساالت والدالالت املمكنة، قراءة خطية، ألن تركيز البصر على الصورة سوف لن مي
 .لذا يقتضي أن تقوم العني مبجموعة من احلركات العمودية واألفقية والدائرية، حمددة بذلك مسار الصورة

فالعني تسري يف حركتها الطبيعية من اليمني إىل اليسار وفق أحرف التينية هي     
)Z.T.S.L.J.LC(1 .ا تسري من اليمني وذلك بالرتكيز على التناسق يف الصورة وعليه فالعني يف رحلته

  2.ثم على األلوان، واألبعاد، والتحليل، والرتتيب والتصنيف

إن مركز الصورة الثابتة وباألخص الصورة اإلشهارية ال يقع يف مركزها اهلندسي : وضع املركز البصري -
أي النقطة اليت  ،ليست املركز اهلندسي للمستطيل متاما، ألن النقطة اليت تسرتيح العني إىل االستقرار عليها

يف عرف  %5يتقابل فيها منصفا األضالع، ولكن هي النقطة اليت تعلو املركز اهلندسي مبقدار 
. إىل اليمني قليال من املركز اهلندسي يف نظر أخصائيني آخرين، كما تقع أيضا 8/1خصائيني ومبقداراأل

فعرض األشكال حتدث حسب التقاطنا البصري، كأن تكون مالحظتنا عند الزاوية العادية، والصورة يف 
                                                             

1                                      Robert martin,perception de L'image publicitaire,edition,Casterman,paris,1989,p32.  
 .68، ص2006األردن، حممد يوسف رجب اهلامشي، الربجمة اللغوية العصبية لأللوان، األهلية للنشر والتوزيع، عمان،  2
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هذا املستوى تظهر كشاهد موضوعي للحقيقة، أو بزاوية فوقية بتقديم الشيء من األهم إىل املهم، أو 
 .زاوية حتتية تدل على التحذير أو اخلطر

تعترب اإلضاءة من أهم العناصر اليت تثري االنتباه يف الصورة، فاهلالة الضوئية تعمل على : الظل/لضوءا -
تقريب أو تبعيد املوضوع أو الشخصية، فالبد األخذ بعني االعتبار املعنى املقدم من قبل اإلضاءة أثناء 

األيسر فاملنتج املقدم يعد منتجا قراءة الصورة، فإذا كانت اإلضاءة يف الصورة اإلشهارية على اجلانب 
 .نتج مرتبط باملاضي أي باألصول والتقاليداملمستقبليا، أما إذا كانت مركزة على اجلانب األمين ف

هناك عدة أمناط من اإلضاءة منها اإلضاءة اآلتية من األمام، أو إضاءة ثالثة أرباع الصورة وهي تضيء     
إعطائها قيمة، أما اإلضاءة اآلتية من العمق، حبيث يكون املوضوع أو أحجاما أو خطوطا معينة مركّزة، قصد 

الشخصية أمام الناظر إليها، حبيث تتموقع اإلضاءة وراء الشخصية تارة تاركة بعض اإلضاءة املعاكسة للنهار 
يوصي  وهلذا. ، وهذا غالبا ما جنده يف املنتجات اإلشهارية اخلاصة بالتجميل والزينة وعروض األزياء)الظل(

 . خرباء اإلشهار إىل تسليط الضوء بكميات قوية على املنتج مع اختصار املساحات الظلية يف اخللفية

 التحليل التيبوغرايف: 

إن الوظيفة األوىل للحروف أو الرسالة اللغوية هي أن يساعد يف نقل الرسالة البصرية، وإبالغها للمتلقي على أن ال 
اهه، فماهي إالّ وسيلة للتعبري عما يستوجبه موضوع الصورة اإلشهارية، كما تستحوذ هي نفسها على نظره وانتب

  D. Brisoux :"1 بريسو"كما رتّبها –وتتمثل عناصرها ،جيب أن تكتب حبروف واضحة حتى تسهل قراءهتا

حيمل جيب أن جيلب االهتمام والنظر للوهلة األوىل، بكلماته اجلذابة اليت حتمل معاني اجلدة، كأن : العنوان -
وقد يرافق العنوان . العنوان وعدا بتحقيق حاجة املستهلك ، والعنوان القصري هو الذي يسهل استيعابه

 .الرئيسي عناوين فرعية مكملة، فهو العنصر احملدد للصورة، ميارس دور الرابط بني الوسيلة واملتلقي

                                                             
1                                                      Moles Abraham, Laffiche dans la Société urbaine,Dunod,paris,1970,p70. 
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فهو صلب امللصق أو الصورة ويرتكب من جمموعة من الفقرات قد تكون طويلة أو قصرية، : النص الوصفي -
يكون النص طويال جدا، وأن يكون بأسلوب واضح،  اإلشهارية الذي تتم به عملية اإلقناع، ويفضل أالّ

ومثاله إيراد عبارات تشهد فيها شخصية معروفة جبودة املنتوج، كوهنا جربته، وعليه حتفز املستهلكني 
 .القتنائه

سهلة احلفظ، يف شكل عنصر خطي مميز ملاركات جتارية،  عبارة عن مجلة ذات إيقاع معني،: الشعار -
، أو يكون )مثل رمز رونو أو بيجو للسيارات(ويعترب كدليل للتعرف عليها، فيكون مصاحبا للوغو الشركة 

 ) .Coca Cola(ككتابة بطريقة مميزة مثل 

مة؛ باإلتصال بنقاط البيع وهي اجلملة األخرية يف النص، وتوضح كيفية احلصول على املنتج أو اخلد: اخلامتة -
 .وهلا دور يف احلث على القيام بالفعل...أو الذهاب إىل عني املكان

وعلى العموم  جيب أن تتالءم الرسالة اللغوية وما توحي به من ارتباطات سيكلوجية، مبعنى أنه يف حالة     
األسود حتى يوحي بشيء من  اإلشهار عن خدمات املصانع، فإن األمر يستوجب استعمال اخلط بالبنط الغليظ

صفات املنتج املُعلَن عنه، وخالفا لذلك جيب استخدام احلروف اخلفيفة الرشيقة يف حالة اإلشهار عن جموهرات 
اخلط النسخي، وهو األكثر : وأهم خطوط احلروف املستعملة يف الصور اإلشهارية العربية. 1أو أدوات الزينة 

الرئيسة ميتاز جبماله ومرونته، وكذا اخلط الرقعي الذي أصبح نادرا  شيوعا، وخط الثلث ويستعمل للعناوين
وبالنسبة للخطوط األجنبية تتنوع من . ويستعمل يف العناوين الثانوية، واخلط الفارسي وهو أقل اخلطوط استعماال

  .اخلط الروماني والقوطي واملنحين واملائل

 اختيار األلوان يف الصورة اإلشهارية: 

                                                             
 .176عبيدة صبطي وجنيب خبوش، الداللة واملعنى يف الصورة، ص 1
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ومنه أكد . ومها هارمنية األلوان وتباينيتها ،مبدآن أساسان جيب اتباعهما يف إدراج األلوان يف الصورةهناك     
باحثوا ومتخصصوا  الصور اإلشهارية أنه من املفضل عدم استعمال أكثر من لون أساسي واحد، يركز على إبراز 

  .املنتج

  :العالمات البصرية األيقونية: ثانيا

  ألبعاد الصورة، يتناولالتحليل السيكولوجي: 

إذا كان هناك انسجام أطراف اإلطار والتأطري لتحقيق وحدة الصورة، ومن : البعد السيكلوجي للتأطري -
 .ثم االنسجام النفسي للمتلقي

هل يوجد بناء متتايل للصورة فيما خيص تقريب وتكبري صورة املنتج : البعد السيكلوجي الختيار الزوايا -
 .صورة اخللفيةمثال، وإبعاد وتعميق 

 .إىل ما توحي الصيغة التيبوغرافية للشعار اإلشهاري مثال: البعد السيكلوجي لتيبوغرافيا الشعار -

 .التأثري النفسي لأللوان -

 يتم حتليل ما يليعالمات بصرية خمتلفة ،: 

 ... .املدونات التعيينية مثل األلبسة، والديكورات، - 

 ... .نظرات،مدونة الوضعيات واحلركات واإلشارات مثل ال - 

 .اجلانب السوسيو ثقايف لأللوان، أي ماهو اللون املسيطر يف الصورة وماهي دالالته االجتماعية والثقافية -

  :العالمات اللغوية: ثالثا
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يف الصورة اإلشهارية وشكلي وجودها التشكيلي واللساني الصرف، وأُدرج   ورد سابقا ذكر العالمات اللغوية    
ل منها يف ما يسمى التحليل التيبوغرايف، إال أن اجلانب الثاني يتم معاجلته منفردا؛ وعليه البحث عن اجلانب األو

الرتسيخ والربط، أي إبراز العالقة بني : حتلل الرسالة األلسنية املرافقة للصورة اإلشهارية، انطالقا من دورها الثنائي
  .كل من الرسالة األلسنية والرسالة البصرية

  واملعنى التضمييناملعنى التقريري - 

  . دراسة مستويي التعيني اإلدراكي واملعريف واملستوى التضميين املتعلق باإليديولوجيا    

يف هذا اإلطار ينبغي أالّ يتناسى الدارس االستعانة بالعلوم االنسانية كالسيكولوجيا والسوسيولوجيا    
ة الرسائل املصورة ومنها الصور اإلشهارية اليت واألنثروبولوجيا، بل وحتى علم األساطري الذي يساعد على قراء

توظف رموزا قد يكون هلا جذور أسطورية، فيتمكن من فهم املعاني اليت حتملها من زاوية نظر جمتمع معني أو 
وعليه يعطي تفسرياته ... جمموعة بشرية معينة حول احلياة واملوت، وا واإلنسان، اخلري والشر، الذكورة واألنوثة

  .ها الثقافية الصرحية واخلفيةركة اجلسم وانطباعات الوجه واإلمياءات والرموز دالالتحول ح

  نتائج التحليل- 

 نتائج تتعلق باجلانب الفين الداليل: 

لتحقق قواعد االتصال األيقوني، ...احلكم على ما إذا تقيدت الصورة باجلوانب املورفولوجية والفوتوغرافية    
وتدعم اقتناعه  ،وهل احتوت على داللة بالغية تنشط خيال وانفعال املتلقي. سن صورةوبذلك متثيل املنتج بأح

 .؟وإغراءه باقتناء السلعة أو اخلدمة

 نتائج متعلقة باجلانب الوظائفي السيميولوجي: 
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أم ال، وهل استطاعت أن جتسد بوضوح القيم " ذات املتلقي"هل كانت الصورة عميقة نوعا ما يف متثيلها لصورة 
  لسوسيوثقافية لدائرة متلقيها، وهل كانت غنية يف تفاعل مدلوالهتا؟ا

يف الصورة، وهي " الالمرئي"وهنا أيضا يتقصى حملل الصورة اإلشهارية ما مت تغييبه يف الصورة أو ما أطلق عليه     
ف إيصاهلا إىل األشياء اليت تعمد مصمم اإلشهار إبعادها مستعيضا عنها مبا خيدم مصلحته من أفكار وقيم يهد

  .املتلقي، وفق إيديولوجية حمددة مسبقا

اللغوية، التشكيلية، األيقونية، : إذن، فتماسك البنية العالماتية يف الصورة اإلشهارية الثابتة ممثّلة يف مستوياهتا    
بذكر حماور الرسالة البصرية ومبدعها،  ،فرض منهجيا التعامل معها بفعل قرائي تأويلي  قائم على مقاربتها وصفيا

ثم نسقيا باجتاهني من أعلى ومن أسفل، ثم االنتقال إىل املقاربة األيقونولوجية اليت تتناول اال الثقايف واالجتماعي 
  . للرسالة ، لينتهي إىل املقاربة السيميولوجية اليت حتدد جمال البالغة الرمزية يف الصورة

  :خالصة الفصل

البد وأن يأخذ يف  -وهي القسيم الثاني للصورة املتحركة–التحليل القرائي للصورة اإلشهارية الثابتة إن     
عالمات لسانية، عالمات تشكيلية، عالمات أيقونية ، وما يتّسم به : احلسبان البناء العالماتي، املكون من الثالثية 

اليت يروز املشهِر إيصاهلا للجمهور، يف ظل ممارسة من ممكنات تعبريية، تتحقق من خالهلا املضامني اإلشهارية 
إنسانية جتعل من نص الصورة واقعة داللية هتدف إىل احلث على االستهالك وثقافته، وهذا اهلدف رهني بتوظيف 
آليات إقناعية إشهارية تعتمد الثالثية السابقة، والكشف عنها عليه أن مير بكل مكون على حدة، ليتشكل لدى 

  .جمموعة خطوات يستهدي هبا يف سبيل التعرف على فحواهاالقارىء 
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  :مدخل
يف كل مرة يورد الباحثون الوظيفة املزدوجة للّسان يف خطاب الصورة واملتمثلتان يف الرتسيخ والتدعيم، تُرجع      

هذه الثنائية إىل قصور الصورة عن أداء بعض الوظائف التعبريية، كوهنا ال تتحلى باالعتباطية بني دال الصورة 
ينظر إليها إال كوحدة واحدة ال تتجزأ، ال إىل وحدات، إذ  ومدلوهلا مثل اللسان، و ال تتسم بإمكانية تقطيعها

باإلضافة إىل إشكالية عدم حمدودية دالالهتا اإلحيائية، ومنه تبقى الصورة دائما يف حاجة إىل النسق اللغوي، لكبح 
ي إال شهارية ال حتواإللصقات بعض املمجاح املعنى  وترشيده، والدليل على ذلك كما يرى الكثريون أنه توجد 

خالية من اجلانب (عبارة لغوية ال يشك يف داللتها، لكن من النادر أن تقدم صورة إشهارية ذات صبغة أيقونية فقط 
  .فالرسالة اإلشهارية تبتغي الدقة وختشى انفتاحها على تأويالت عديدة قد حتيد هبا عن املقصود). اللغوي

وبني  –أو املانشيت هارية  فيما ميكن متييزه بني عنوان الصدارة ميكن أن منيز يف النسق اللغوي يف الصورة اإلش     
" النصوص اإلشهارية"هذه األخرية يطلق عليها . اجلانب التحريري الذي يبلور كل ما يتعلق بالرسالة اإلشهارية

ة ترتاءى يف شكل شروحات أو بعض التفاصيل حول املادة املشهر هلا، ينضاف إىل العنوان والنصوص اإلشهاري
  .وكذا اسم العالمة التجارية. لإلشهار" الشعار اللغوي"

تتطلب املرور عرب هذه املكونات يف تكاملها ال يف وجودها كذَوات  -يف مستواها اللساني–وقراءة الصورة      
مستقلة؛ فهذه املكونات تشكل بنية النص اإلشهاري الذي يشكل اسرتاتيجية تواصلية ذات أهداف إبالغية ، 

  . باجلانب الشكلي البصري إلضفاء مسحة قرائية خاصة لدى املؤِول تستعني
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  .التشكيلي واملظهر  اللساني املضمون بني احلرف :األول املبحث

اإلبالغ البصري الذي تستهدفه الصورة اإلشهارية الثابتة، يتبع الرتسيمة الداللية اليت خطّها بارث، من خالل      
، وآخر )تشخيص(أحدمها يصف ما تقدمه الصورة من بنية الواقع : تقسيمه للمعنى يف الصورة على أنه جتلّيان

باره أحد التمثالت يف فضاء الصورة، ال خيرج عن هذا والبعد اللغوي باعت). التجريد(رمزي يدرج يف الالمرئي 
اليت تعد أساس اإلدراك البصري من جانب، وللتقطيع اللفظي ذي األصل " النظرة"اإلطار، فهو خاضع لتقطيع 

  . اللساني، من جانب ثان

  :اخلـط- 1

ومن . لدال عليها والرمز احلامل هلاإن اخلط أداة من أدوات التعبري، واالهتمام به قديم قدم اللغة، كونه األثَر ا     
املعروف أنه مل هتتم أمة باخلط كما فعل العرب؛ فقد أسبغوا عليه طابعا قداسيا عندما ربطوه بكتابة القرآن 
الكريم، مستغلّني مجالية احلرف العربي بطواعيته وتقوساته ورشاقته ، و أبدعوا فنا أصيال ظل حيافظ على قوانينه 

العربية والزخرفة والنمنمة والرقش وسائل مناسبة للخروج من  ولقد كانت احلروفية« . ط وقواعده هو فن اخل
والذهاب بعيدا يف التجريدات الغنائية البصرية اليت جتمع بني الداللة القادمة من النص الديين، " التجسيد"دائرة 

قواس، وتكرار اللوازم مبا يؤدي إىل والشعر والنثر، باإلضافة إىل الزخارف اليت اعتمدت على تراتب اخلطوط واأل
  1.»موسيقى بصرية واضحة السمات

-لكل خط من اخلطوط طبيعة خاصة، من بساطة وتعقيد، ومن صعوبة وليونة، و دقة وإتقان، ليتعدى كونه    
يمة ثقافية داال على اللغة إىل مناذج بصرية ذات مسة مجالية فنية، تأسر املتلقي، واألكثر من ذلك أن له ق -أي اخلط

  .حضارية، ضمن البنية الفكرية للمجتمع عامة

                                                             
 ولقد ظهرت ضمن تيار ما بعد احلداثة.احلروفية العربية تعين األعمال الفنية اليت تعاملت مع اللغة العربية حروفا أو مادة بصرية للتشكيل ،.  
مقاربة مجالية بني املدخالت النصية والتشكيلية والصورية الثايتة واملتحركة يف التلفزيون، كلية -فؤاد عبد العزيز حممد، موسيقى البصر يف النص والصورة التلفزيونية 1

  . 2االتصال، قسم االتصال اجلماهريي، مسار الراديو والتلفزيون، جامعة الشارقة، ص
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 الناس، إىل التصميم حيملها اليت الرسالة مضمون يف كبرياً فرقاً حيدث قد تصميم أي يف الطباعة حروف شكل إن    

  .يهملد الفعل ردود على إجياباً أو سلباً فيؤثر املشاهدين، على قوياً النفسية الناحية من احلروف هذه وقع يكون وقد

 (Typefaces):الطباعة  خطوط أشكال- أ- 1

 :وهي التصميم، يف املستخدمة الكتابة خلطوط أشكال ثالثة هناك

: Serif - تسمى صغرية أجزاء على حيتوي الذي الشكل هذا تعتمد الطباعة خطوط بعض(Tabs) واملوجودة 

 .زاوية احلرف على

Sans-serif - :على حتتوي ال اليت األشكال تلك وهي(Tabs)  أبسط تكون فإهنا وبالتايل ،حروفها زوايا يف 

 .جهة أخرى من) (Bold  الغامق احلرف تكوين وسهلة،  جهة من منها حيوية وأكثر

: Decorative - حركاهتا يف الزخارف تأثري إعطاء على بقدرهتا تتميز اليت األحرف أشكال وهي. 

 أن  حني يف ،)(Timesورمسي، ومن هذه اخلطوط  تقليدي  (Serif)شكل استعمال فإن عام بشكل  هذه ومن

 (San Serif)اخلطوط هذه ومن والتكنولوجيا، باحلداثة رالشعو يعطي.(Helvetica)  

  (Typefaces Families): الطباعة خطوط عائالت- بـ- 1

 :عرضه أو اخلط مسك عن وهي املسئولة التصميم، برامج معظم يف الكتابي للنص عائالت مخس هناك
Light -  

Regular (Normal) - 
Semibold - 

Bold - 
Black - 

 سبيل فعلى اخلطوط، حاالت مجيع يف التكون على قادرة الطباعة خطوط مجيع تليس أن هنا بالذكر واجلدير    

 واحدة عائلة إىل فإنه ينتمي (Century)أما : (Regular, Bold)هي عائلتني إىل ينتمي : (Tahoma)املثال

 أحد ليس وهو النصوص وكتابة التصميم برامج يف كثرياً (Italic) مصطلح يرد قد  : (Regular).هي فقط

  .اخلط ميالن درجة هو وإمنا ،اخلطوط عائالت
   (Typefaces Classifications):الطباعة  خطوط تصنيفات- جـ- 1
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 :التصميم برامج معظم يف املستخدمة العاملية اخلطوط ألشهر أمثلة التايل ويف
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 الفرق أن إال ،الفرنسية اخلطوط وعائالت قياسات عن كثرياً ختتلف ال فإهنا العربية الطباعة أحرف إىل بالنسبة أما

 ومن أكرب، واحنناءاهتا ما، كلمة تكوين أجل من ببعض عضهاب دائماً متصلة تكون العربية األحرف أن هو الوحيد

  :مايلي التصميم يف املستخدمة العربية اخلطوط أشهر

   
  1:فإن  خطوط احلروف العربية املستعملة فيها كالتايل -الصورة اإلشهارية الثابتة-وفيما خيص جمال الدراسة     

  :اخلط النسخي- 

                                                             
  .بتصرف 177- 176عنى يف الصورة، ص عبيدة صبطي، الداللة وامل 1
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وهو األكثر شيوعا، وأطلق عليه النسخ لكثرة استعماله يف نسخ الكتب ونقلها، ألنه يساعد الكاتب على     
السري بقلمه بسرعة أكثر من غريه، وامتاز بإيضاح احلروف وإظهار مجاهلا وروعتها، وتَستعمل الصحف واالت 

وقد طور احملدثون خط النسخ . البالد العربية هذا اخلط يف مطبوعاهتا، فهو خط الكتب املطبوعة اليوم يف مجيع
  .للمطابع واآلالت الكاتبة، وألجهزة التنضيد الضوئي يف الكمبيوتر

  :خط الثلث- 

وهو من أروع اخلطوط منظرا ومجاال وأصعبها كتابة وإتقانا، كما أنّه  ،وهو يليه يف االستعمال للعناوين الرئيسية    
إذ تتعدد أشكال معظم احلروف فيه؛ لذلك  ،أصل اخلطوط العربية، وميتاز عن غريه من اخلطوط بكثرة املرونة

اطون وقد استعمل اخلط .ميكن كتابة مجلة واحدة عدة مرات بأشكال خمتلفة، ويطمس أحيانا شكل امليم للتجميل
واستعمله األدباء والعلماء يف خط . خط الثلث يف تزيني املساجد، واحملاريب والقباب، وبدايات املصاحف

عناوين الكتب، وأمساء الصحف واالت ، وبطاقات األفراح والتعزية، وذلك جلماله وحسنه، والحتماله احلركات 
  .اجلمال زخرفة و رونقا الكثرية يف التشكيل سواء بقلم رقيق أو جليل، حيث تزيده يف

  :اخلط الرقعي- 

  .وقد أصبح نادرا ويستعمل يف العناوين الثانوية    

  :اخلط الفارسي- 

  .وهو أقل اخلطوط استعماال    

وهو األكثر  القديم واحلديث،اخلط الروماني  1:بعدد ال حصر له من األنواع  منها األجنبيةوتنفرد اخلطوط     
اخلط القوطي، اخلط : باإلضافة إىل أنواع أخرى من اخلطوط أقل استعماال هي. املعاصرةاستعماال يف االت 
  .املنحين، اخلط املائل

                                                             
  .177املرجع السابق، ص  1
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  :األداء البصري للحرف أو املستوى الكاليغرايف- 2
والتجلي البصري للحرف حييل إىل فكرة أعم . احلرف هو املادة األولية للخط، وفن اخلط هو فن رسم حلروفه    

اليت ترى أن  Gestaltisme 1.اجلشطالتية األملانية  إدراك وتأويل املدركات، اليت تتقارب مع النظريةهي كيفية 
 بريوتي"و"  Coculaكوكوال"اعتمادا على مؤلف " حممد املاكري"هناك عالقة للكل باألجزاء؛ أمجلها 

"Peyroutet   املعنون بـ: "Sémantique de l'image" 2:يف ثالث نقاط  
التفاعلية بني الكل واألجزاء، وفحواها أن الكل حيتوي وينظم األجزاء، حبيث أننا ال ندرك إال العالقة  -

 .باجلمع بني األجزاء، وإذا حذفنا جزءا تغير الشكل كلّه

العمق والشكل، حبيث أن النظر يف التنظيمني الداخلي واخلارجي لألشكال البصرية، يأخذ باحلسبان أن  -
 messageبصرية  أو رسالة منظور، فكل عمق، وعن شكل عن تنفصل ال احملسوسة األشياء كلّ

visuel  وتؤثر طبيعة العمق يف خصائص الصورة 3.عمق إىل ينفصل شكال باعتبارها.  
رسوخ الشكل، املقصود بالرسوخ لدى كوكوال وبريوتي هو قدرة الشكل على شد االنتباه أكثر من غريه،  -

 والتناسب، بالبساطة منها تعلّق ما اجلشطالتية، وخاصة للقوانني خيضع عندما للرسوخ قابال ويكون

 والتوازن البساطة وهي العامة، الطبيعة قوانني مع بعيد حد إىل منسجمة القوانني هذه وتبدو .والتقابل

   4.النسبية والدقة
الذي  " الفضاء"عنصرا  اعتربه مكمال هلا؛ وهو " املاكري" وزيادة على النقاط الثالث املذكورة، أضاف     

 والكرب  Directionاالجتاه  و ،localisation  باملظاهر اهلندسية للشيء انطالقا من متوضعه " يرتبط إدراكه 

grandeur، املسافة  وDistance.5     
                                                             

  .32-18، ص 1991، 1مدخل لتحليل ظاهراتي، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، ط–، الشكل واخلطاب حممد املاكري: ألكثر تفصيل ينظر 1
املؤمتر العلمي الدويل األول النص بني التحليل والتأويل حممد التونسي جكيب، إشكالية مقاربة النص املوازي وتعدد قراءته عتبة العنوان منوذجا، ذكرها كذلك  2

  .551-547ص،  2006، جملة جامعة األقصى، جملة علمية حمكمة نصف سنوية، غزة، فلسطني، اجلزء األول،  جوان 2006أفريل  6-5والتلقي، 
3            B.Cocula , C. Peyroutet ,Sémantique de l'image ,pour une qpproche méthodique des message visuels.ed 

Delagrave, Paris, 1986.                                                                                                                                  
4                                                                                                                                                           Ibid,p16 
 .27، ص ، الشكل واخلطابحممد املاكري 5
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 1:عنصرين إىل يتفرع أصل فالفضاء العموم وعلى     

   .واملكانية  اجليهية مؤشرات بواسطة عليها التأشري يتم واليت واملكانية، الفيزيائية أبعاده جبميع : املوقع 1-
 .السالف العنصر مع تفاعلية عالقة يف يدخل الذي البصري، جانبها أو الكتابة فضاء 2-

 احلواس تفاعلية عالقة إطار يف إال قيمته حيصل ال ،البصري بعده يف أو  املكانية أو اجليهية إبعاده يف الفضاء فأمهية

 والثقايف الفكري املستوى إن بل الفضاء، تأويل مستوى يف يؤثر فموقعها البصري، للفعل املمارسة الذات أو

 يرتبط عموما البصري اإلدراك إن«  :املاكري حممد تلقيها، يقول ويف مستويات التفاعل مستويات يف يؤثر واالجتماعي

 ومن Utilitaire . نفعية نظرة أسري املعزول الفرد يكون للتجارب نقل ودون تربية، فدون الثقافية، والقيم بالنماذج

 من العكس على أو عقالني تأويل هبدف إما أغلبها يف الطبيعية املظاهر تراعي أن جيب البصرية فإن الرتبية هنا

  ».2معني بصري خطاب دالالت خمتلف اكتشاف ذلك

أن العالقة اليت تنشأ بني اللغة والشكل، " حممد التونسي جكيب" ويف حتديده لعالقة اللساني بالبصري، يعترب     
وأن األشكال اخلطية ال ميكن فصلها عن  3» لغة ذات مواصفات خاصة «تكمن يف النظر إىل الشكل على أنه 

التواصل هو التواصل املكتوب، وهذا ما أدى بالباحثني يف اخلطاب البصري إىل اللغة اليت تفرض نوعا خاصا من 
جعلوا من البعد « وهذا أعطى شرعية للشعراء بأن . افرتاض التشابه بني العالمة اللسانية والعالمة البصرية

، تنتجه بنفسها، الشكلي أو البصري أو الغرافيك جزءا من التجربة الشعرية ومل تعد لغة عمياء، بل صار هلا شكل
وهذا ما يذكرنا باحملاوالت الكاليغرافية الرائدة لبعض الشعراء الغربيني، أمثال  4،»ومل تعد جمرد قالب فحسب 

  5.رامبو و أبولينري

                                                             
 .551املوازي وتعدد قراءته، ص حممد التونسي جكيب، إشكالية مقاربة النص  1

  .29، ص ، الشكل واخلطابحممد املاكري 2
  .551حممد التونسي جكيب، إشكالية مقاربة النص املوازي وتعدد قراءته، ص  3
 .144-136، ص، الشكل واخلطابحممد املاكري 4

 .124صعبد العايل بوطيب، آليات اخلطاب اإلشهاري الصورة الثابتة منوذجا، جملة عالمات،  5
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"  M. Julie جويلمارتني "حتدد الصورة اإلشهارية الثابتة؛ إذ وما سبق احلديث عنه يتجلى كذلك يف      
 يف إطار احلديث عن "بارث" إليه سابقا مع متت اإلشارةباملضمون اللساني وهو ما  تعلقأوهلا ي: وظيفتني للغة 

وتتعلق بالطابع التشكيلي للغة، أي  أما الوظيفة الثانية فهي غري مباشرة، -وهي وظيفة مباشرة-الرتسيخ والربط 
 يف ه إىل املوضوع نفس  "وبريوتي كوكوال"ويشري كل من  . 1الكاليغراف، األلوان( "صورة الكلمات"ما أطلقت عليه 
حمولني احلرف يف الغالب إىل أشكال  ،يلعبان على طريقة الطباعة ني بأن اإلشهار وامللصقاتقائلَ   كتاهبما املشرتك

الشكل الطباعي للخطاب اإلشهاري ليس بريئا وليست له عالقة اعتباطية بدوال « حبيث أن  .2ابةذتصويرية ج
االتصال والتمفصل "يف كتابه القيم  "بويسنس"كما نبه لذلك    3»اخلطاب ومتوالياته، بل هو عمل مدروس معلل

ديا، واليت تعلمناها يف املدرسة، لغتنا هلا داللة مزدوجة، فمن جهة توجد تلد اليت تعطينا إياها إرا «": اللساني
ومن جهة أخرى، هناك تلك الداللة اليت مننحها هلا رغما عنها، واليت مل . واملوجهة لتفهم من قبل متلقي الرسالة

عبد "لذلك كان  4 »نتعلمها، ويكتشفها عامل اخلط من وسيلة لفصل التجلّي الالإرادي عن التواصل سوى التجريد
حني قرر أن دراسة الرسالة اللغوية يف الصورة اإلشهارية لن تكون  -حسب رأي الباحثة–حمقا " العايل بوطيب

  5:شاملة ما مل حتط مبستويني، خمتلفني ومتكاملني

خيص مظهرها التشكيلي، ملا يلعبه هذا املظهر، مبختلف جتلياته، من دور هام يف التحديد غري املباشر : األول   
فصلها أحيانا عن يويف هذا اإلطار تكفي اإلشارة إىل أن العالقة الرتاتبية للطباعة، على ما قد ... حملتوى الرسالة

حسب نوعية ...، عموديا أو أفقيا، ميينا أو يساراحمتوى املكتوب، تبقى مع ذلك فاعلة يف حتديد مسار القراءة

                                                             
1                                                                      Joly Martine, Introduction de l'image, Nathan, Paris, 1994. 
2                                                                                B.Cocula , C. Peyroutet ,Sémantique de l'image,p15.  
  . ، بسكرة2008، " السيمياء والنص األدبي"حممد خاين، العالمة األيقونية والتواصل اإلشهاري، أعمال امللتقى الدويل اخلامس 3
  Louis Porcher,Introduction a une sémiotique des  images,éd,Crédif,1987,p193 :ينظر 4

  .125ي الصورة الثابتة منوذجا، جملة عالمات، صعبد العايل بوطيب، آليات اخلطاب اإلشهار 5
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اللغة والثقافة، وبذلك تسهم، إىل حد كبري، يف توجيه رؤية املشاهد وتبئريها يف أماكن حمددة بعينها، غالبا ما 
  .يشكل اسم املنتوج مركزها

ية الداللة املباشرة للعالمة كما أن اعتماد منط معني يف الطباعة يعترب اختيارا تشكيليا، تتجاوز قيمته التعبري     
ألن الكلمة املعروضة بشكل ولون خاصني، يف سياق . ى أمهيتهااللغوية، لتشمل أبعادا إحيائية إضافية، ال ختفَ

متاما كما حيدث مع . سوسيو ثقايف عام، غالبا ما تشد املشاهد قبل قراءهتا، والتعرف على مضموهنا املباشر
 غرابة إذا ما وجدنا اإلشهاريني يستغلون هذا االختيار، بكثافة عالية، لتحقيق فال. املظهر التشكيلي للصورة

  .اخلاص باإلشهار 1»أسلوب الطباعة للحروف شريك أساسي يف األسلوب ككل« فـ. أغراضهم التواصلية

حبة للصورة فيخص املضمون اللساني، وفيه يتم الرتكيز أساسا على حمتوى الرسالة اللغوية املصا: الثانيأما     
وهنا البد من االعرتاف بالدور اهلام الذي تلعب . اإلشهارية، هبدف حتديد العالقة التكاملية القائمة بينهما

الدراسة املعجمية والرتكيبية، حنوية كانت أو بالغية، يف ضبط آليات اشتغال اللغة، ملؤازرة الصورة، يف مهمة 
إن خصوصية اخلط اإلشهاري ميكن أن تنكشف أوال على مستوى « ثم .اإليقاع باملشاهد وحتويله إىل زبون فعلي

حييل، يف الواقع، على بنية ثالثية موسومة بصريا وفضائيا، والدرجات الثالث هلذه )  نصا(فما يسمى . بنيوي
    2.»والشعار والتحرير الكتابي) اسم العالمات واملواد األصلية(التسميات : البنية هي

ية عمل احملتوى اللساني يف الصورة اإلشهارية، سيكون من املفيد ختصيص جزء للجانب بالنظر إىل ازدواج    
التشكيلي الكاليغرايف، وآخر للمحتوى اإلبالغي للنصوص املرافقة للصورة؛ ومنه سيتّخذ من اسم العالمة أمنوذجا 

  .لألول، و من العنوان جممال هلما معا، والشعار والنصوص التحريرية متثالت للثاني
  

                                                             
، ص 1998رؤية فنية معاصرة، ماجستري ختصص غرافيك، كلية الفنون اجلميلة، جامعة حلوان، القاهرة، -عمرو حممد سامي عبد الكريم، فن الدعاية واإلعالن 1

281.  
، 2003، 19العدد ، املغرب. عنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجةت ،جملة ثقافية حمكمـةحممد حدوش، عن الرتمجة واإلشهار، جملة عالمات،  2

 .42ص 
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  :اسم العالمة أمنوذجا عن األداء البصري للحرف- 3

تصور أول يرهن العالمة باملنتوج  ؛1"حامت عبيد"يقامسه تصوران حسب " العالمة التجارية"إن مفهوم     
مبثابة الشخصية « وجيعلها خدما له ويعتربها بعدا من أبعاده، ووفق هذه النظرة عرفت العالمة التجارية بأهنا 

االعتبارية اليت متثّل الشركة ومنتجاهتا والعاملني هبا وغري ذلك من العناصر األخرى املرتبطة باملنتج أو الشركة 
التمييز الوحيد بني املنتجات املتنافسة أو املتشاهبة، وال تكمن قوهتا التأثريية يف أهنا أداة  هي عنصر) (...

 هما يفئإمنا تتعدى هذه املرحلة لتصل إىل األهداف والرؤى املستقبلية لنجاح املنتج والشركة وبقا ،تسويقية وحسب
عرب تارخيها  ،وتنشأ قيمة العالمة التجارية من مكانتها وصورهتا الذهنية يف السوق ولدى املستهلكني 2.السوق 

  .ومساندة قضايا إنسانية خلدمة اتمع  ،الطويل وما قامت به من مشاريع خريية

تمسي كائنا خطابيا ، فتنعتق فيه العالمة عن املنتج ل"عبيد"أما التصور الثاني حول العالمة الذي حتدث عنه      
ويف ظل هذه النظرة جرت مقاربات سيميائية عديدة للعالمة بالنظر إىل ما استجد يف جمال . د املعنىال يفتأ يولّ

هذا  .السيميائية من توسيع لدائرة حبثها، لتتعدى النصوص األدبية إىل جماالت أوسع كاإلشهار والسينما واألزياء
ه جمموعة من العالمات تعبر عن طائفة من املدلوالت، وتلك العالمات قد تكون الكائن اخلطابي تساهم يف تشكيل

املوسيقى (أو موسيقية ...) الصور، األلوان(، أو تصويرية )اسم العالمة، اإلعالن اإلشهاري(ذات طبيعة لغوية 
   3.ملنتوج واإلشهارأما إبالغ ذلك اخلطاب إىل املستهلك فيتم باعتماد ركائز متنوعة كاللفافة وا). اإلشهارية

مظهرها (، على اجلوانب التشكيلية للّغة " Logoالرمز املصور "وترى الباحثة أنه من األَوىل أن يطلق مصطلح      
باعتباره أكثر داللة على وظيفته كمميز للعالمة التجارية، و جتنب ) صور ألوان(، واجلوانب التصويرية )البصري

                                                             
، املغرب، تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـةحامت عبيد، العالمة التجارية مشروع طموح يف شعار متواضع، جملة عالمات،  1

  .17ص  ، املغرب،2005، 24العدد 
يل الثاني عشر بعنوان ميسون حممد قطب و فاتن فاروق عرتيس، الصورة الذهنية للعالمات التجارية بني العوملة وحتديات العصر، حبث مقدم ملؤمتر فيالدلفيا الدو  2

   http://www.philadelphia.edu.jo/artsconf/papers/6.doc .2ص.2007أبريل  26-24ثقافة الصورة، كلية اآلداب 
  .19حامت عبيد، العالمة التجارية مشروع طموح يف شعار متواضع، جملة عالمات ، ص  3
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ته اجلوانب؛ ألن له وجودا مستقال يف كونه عبارات ترتدد للتذكري بالسلعة أو على ها" الشعار "إطالق مصطلح 
اخلدمة ومميزاهتا، لذا يعترب جزئية مكملة للّوغو، وهو كغريه من املكونات اللسانية له داللتان لغوية، و تشكيلية 

  1:ومن املعروف بأن أنواع الرموز املصورة يف اإلشهارات منها  .تستقى بالفعل البصري
  :Logotypes املعتمد على احلروف فقط -  

وحيتوي على حروف معبرة عن اسم الشركة أو املنتج أو اختصار اإلسم، أو حروف دالة على الشركة،     
قروءا، ويتعرف اجلمهور منها على وجيدر االنتباه إىل أن احلروف تصبح مع مرور الوقت عنصرا مرئيا وليس م

رمز قناة اجلزية الفضائية، وموقع جوجل البحثي، وشركة نوكيا للهواتف اخللوية، : ومنها. املنشأة دون قراءهتا
  .األمريكية، وكوكاكوال، وغريها IBMوشركة ديل األمريكية، و

  :Ecotypesاملعتمد على الصور والرسوم فقط  -  
ويتكون الرمز من صور أو رسوم معبرة عن املنشأة أو املنتج أو أي داللة أخرى عليهما، مثل رمز شركة أبل     

  .ماكنتوش، سكودا للسيارات، تويوتا، بيبسي كوال، وغريها
  :املعتمد على الصور والرسوم مع احلروف -  

ميكن أن . فولسفاغن، وفورد، وغريهاللسيارات، و BMWويدمج فيها الصور مع حروف معينة، مثل شركة     
   .يطلق عليها الرموز املختلطة

وصلب ) الرمز املصور(هذه األشكال املختلفة وغريها كثري تكشف لنا عما حيدث داخل « واحلق أن      
ويف هذا املبحث سيتم تناول  2.»اخلطاب اإلشهاري بصفة عامة من تفاعل بني ماهو من اللغة وماهو من الصورة 

اللوغو املعتمد على احلروف متمثّال يف اسم العالمة، إبرازا للمظهر التشكيلي للحرف، وعليه ستكون النماذج 
ويتأجل احلديث عن الدالالت . املقرتحة جمرد متثيل لوجود هذا النوع من التدالل، وأمهيته يف تثبيت هوية العالمة

 .الفصل اخلامس الرمزية الثاوية خلف األشكال واأللوان يف اللوغو إىل

                                                             
  .11، ص 2009، كلية اآلداب قسم الصحافة واإلعالم، اجلامعة اإلسالمية، غزة، PUPL 3221طلعت عيسى، مذكرات يف اإلعالن كتابة وتصميم  1

  .20متواضع، جملة عالمات، ص حامت عبيد، العالمة التجارية مشروع طموح يف شعار   2
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مصطلحني يسيران التعامل مع اسم العالمة مها  " حممد خاين"ويف سياق ذكر اجلانب التشكيلي للحرف، ذكر      
يف كون اسم السلعة قد يكتب بطريقة أيقونية ) تلفيظ األيقوني(؛ يتمثل األول  1" أيقنة اللفظي"و" تلفيظ األيقوني"

فر اسم املنتج يف ذاكرة املتلقي، سعيا من الشركة تقديم صورة للمنتج تقرتن حتاكي السلعة وجتسدها، غاية ذلك ح
. فتتجلى يف تعريض املكونات اللسانية إىل تأثريات الصورة؛ فيصري للغة مظهرا صوريا" أيقنة اللفظي"أما  .باجلودة

. سيارة إحالة غري مباشرة، أمسى متثيال أيقونيا حييل على املنتوج املتمثل يف ال)S(فاحلرف «  Suzukiمثل اسم 
بالريشة على الطريقة اليت تكتب هبا احلروف اليابانية تَقدح يف الذهن مصدر ما تنتجه ) S(ذلك أن كتابة حرف 

  2.»العالمة نعين اليابان العتباره أصل تلك العالمة ومنبتها
وبالنظر إىل كون اسم العالمة التجارية، ذا أمهية قصوى يف تثبيت الصورة الذهنية عن السلعة أو اخلدمة     

حرص على احلفاظ عليه من التزييف أو التقليد والشركة املنتجة، فإنه ينال العناية البالغة يف تصميمه الغرافيكي، وي
ومن أمثلة التحريف املمارس على اسم العالمة التجارية ما  .اللذَين يسببان خسائر فادحة للشركة إذا ما حصال

معللَني وجوده بأنه رد فعل " الصورة الذهنية للعالمات التجارية بني العوملة وحتديات العصر" أورده صاحبا مقال
تبدال اسم عربي، على سياسة األمربيالية األمريكية، وحماولة حملو تأثري شركاهتا على اتمعات العربية، وذلك باس

  3: ومن النماذج الواردة. العالمة امسا آخر داال على معان معينة، مع احلفاظ على اجلانب الغرافيكي نفسه

  
  
  

           
  .متثل العالمة التجارية لشركة كوكا كوال للمشروبات الغازية) أ 1(صورة  -

                                                             
  .2008 ،بسكرة ،"السيمياء والنص األدبي"حممد خاين، العالمة األيقونية والتواصل اإلشهاري، أعمال امللتقى الدويل اخلامس  1

 .21حامت عبيد، العالمة التجارية مشروع طموح يف شعار متواضع، جملة عالمات، ص  2

 الصورة الذهنية للعالمات التجارية بني العوملة وحتديات العصر، ميسون حممد قطب و فاتن فاروق عرتيس، 3

http://www.philadelphia.edu.jo/artsconf/papers/6.doc  
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  )جـ1(الصورة                      )  ب1(الصورة                                 
من خالل استبدال االسم التجاري للعالمة  ،للصورة الذهنية للعالمة التجارية اوتغيري اتشويه نمتثال) جـ 1ب،1( تانصورال -

  .التجارية األصلية بكلمات أخرى مثل كوكا كرامة أو الرأمسالية 
  
  .أمريكان اكسربيسثل العالمة التجارية لبنك مت) أ2 (صورة     

  
  

  
      
  

  
  
  
  

        
  
  
  

 

   BURGER KINGبرجركينجالعالمة التجارية لشركة ) أ 3(صورة 

  .للوجبات السريعة

من خالل تغيري  األصليةميثل تشويه للصورة الذهنية للعالمة التجارية ) ـــب2 (صورة 
الذي يعكس التعصب والتحيز    AMERICAN EXCESSاالسم التجاري إىل

  .األمريكي أو العمالء األمريكيني فقط للشعب 
 

ميثل تشويه للصورة الذهنية للعالمة التجارية األصلية من خالل استبدال ) ب 3(صورة 
سيئة   عن العالمة  ةبياالسم التجاري للعالمة بكلمات أخرى تعكس صورة ذهنية سل

  . ةالتجارية األصلي
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وهذه التشويهات السم العالمة أمثلتها كثرية يف الواقع؛ فالواحد منا أحيانا ينخدع مبنتج ظانا أنه األصلي،      

فيقتين منتجا آخر مقلدا، والسبب يف ذلك هو اجلانب الشكلي السم العالمة الذي يكون شبه مطابق للمنتج 
ومع ذلك ليس . للمستهلك" اخلداع البصري"تمل عملية املقصود، و املصمم املقلِّد يوظف حتى األلوان نفسها لتك

التشابه يف اسم العالمة دليال على التقليد دائما؛ ففي أحيان كثرية يلجأ املشهر إىل إطالق اسم للعالمة مشاهبا 
من ذلك شركة . ملنتج سابق، وذلك دعما الحتمال التذكر لدى املتلقي، وتثبيتا هلوية الشركة و سياستها املتطورة

  :ELVIVEو ELSEVE يف املنتجني " لوريال"

       
  ) ب5( الصورة                )                               أ 5(الصورة                        

من هنا كان النظر إىل املنتوج الذي تقدمه الصورة اإلشهارية باعتباره امسا يف املقام األول، إنه كذلك قبل أن «      
هو هوية لن تكون بادية " ما مضى"يكون مادة للتداول واالستهالك، ألن ما حتتاج إليه الذاكرة من أجل استحضار 

 1.»ورة أو من خالل تداعيات صوتية فقط إال من خالل اسم، أو من خالل شكل أومن خالل ص

                                                             
 .57سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية، ص  1

 ةصورة ذهنية سلبية عن العالمة التجارية األصلييعكس ) ب4(صورة 
من خالل استبدال االسم التجاري بكلمات أخرى ذات معان ودالالت 

 .سيئة

ميثل العالمـة التجاريـة لشـركة بيتـزا     ) أ4(صورة 
  .pizza hut هت
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إذن، فالطابع التشكيلي الكاليغرايف للحرف هو نتاج تاريخ طويل من االهتمام بالكتابة، ذلك النسق التجريدي     
ه وأحاسيسه لآلخرين، وزادت أمهيته عندما انتقل من كونه جمرد عنصر مجايل الذي ينقل الشخص بوساطته أفكار

 خزان للمعنى بتشكالته املختلفة وفضائه بعدا ولونا، حتى تقصد البعض ومسه باأليقونية أي ذي مسحة فنية، إىل
  .كونه صار علما عليها" اسم العالمة"له مسة الرمزية، وهذا ما حتققت منه الباحثة من خالل أمنوذج 
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  .العنوان والشعار اللغوي: املبحث الثاني

كتجلٍ للبنية التيبوغرافية " اسم العالمة"ق اللغوي يف خطاب الصورة، وبعد اإلشارة  إىل مواصلة لتحري النس    
اللذَين حيضران بقوة مستمدين معانيهما من املضامني اللسانية اليت تفرتض " الشعار"و " العنوان"للحرف، يأتي دور 

  .  ة مبا يكتنفهما من مظهر تشكيليهلما استعماالت لغوية خاصة، وقد يتعدياهنا إىل األداء البصري للدالل

  : العنوان- 1

  :مفهوم العنوان- أ- 1
تعددت مفاهيم العنوان، تبعا لوجهات النظر واجلوانب املرتكز عليها يف التعريفات، لكن عموم التعريفات تتفق      

على اتسامه بالوجود املادي ألنه أول ما يقع عليه البصر، وارتباطه دالليا بالنص احمليل عليه، كونه العتبة األوىل 
 من نالحظ ما أول هو فقط ليس العنوان« بذاهتا، وعليه فــقصدية قائمة " عالمة"لتفسريه وتأويله، ومنه فهو 

 تأويل كل على الواضح تأثريه التفوق وهلذا للقراءة، منظم سلطوي عنصر ولكنه ،)املادي شكله يف (النص /الكتاب

  1» .للنص ممكن
 :متظهراته اإلشهارية- بـ- 1

الصحيحة والكاملة، اليت تعرب عن املضمون، ويعترب أهم -أو جمموعة اجلمل-العنوان يف اإلشهار هو اجلملة    
 و. عناصر اجلاذبية يف اإلشهار، وغالبا ما يوضع العنوان يف اجلزء األعلى منه، ويتفنن املصممون يف متييزه وإبرازه

  2:اىلالعناوين يف الصورة اإلشهارية   تتنوع
  :العنوان املباشر-1

تنزيالت (له طبيعة إخبارية، حبيث قد يقلل من اهتمام القارىء بقراءة تفاصيل اإلشهار، مثل العنوان التايل     
فمثل هذا العنوان يغين القارىء عن متابعة قراءة تفاصيل ...) على مجيع املنتجات إىل غاية% 50كربى لغاية 

                                                             
1 Lio Hoek,la marque du titre:dispositifs sémiotique d'une pratique textuel,ed:mouton,paris,new     

yourk,1981,p1-2                                                                                                                                                 
  .بتصرف 145-143جنم عبد شهيب و نور الدين النادي، الدعاية واإلعالن يف السينما والتلفزيون، ص  2
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وعند استخدام هذا األسلوب ، . يت قد تثري اهتمام املستهلك احملتملاإلشهار حيث يتضمن أهم املعلومات ال
فعلى مصمم اإلشهار االختيار بني تضمني العنوان أهم املعلومات أو االستغناء عن ذلك إىل الرسالة اإلشهارية 

على العنوان  بالكامل، أو وضع بعض املعلومات داخل العنوان وترك الباقي للرسالة اإلشهارية، وإذا مت تطبيق ذلك
  .وترك ما تبقى للرسالة اإلشهارية) تنزيالت كربى: (السابق بالشكل التايل

ومن العناصر اليت تثري اهتمام القارىء ما يستخدم يف اإلشهارات من عبارات خارجة عن املألوف يف مثيالهتا      
احلصان، أو أحد الشروبات اليت  من السلع، مثل مقارنة قوة أحد أنواع السيارات مع أحد احليوانات كاألسد أو

  .متنح القوة والنشاط واحليوية إىل حد قد يصل إىل النشاط اخلارق
  :العنوان غري املباشر-2
يقتصر هدف هذا العنوان يف جعل القارىء يستمر يف القراءة حتى هناية اإلشهار، وذلك من خالل االبتعاد عن    

: ينشر يف بعض األحيان كإشهار ملنتج ما على الشكل التايلنشر مجيع احلقائق بشكل مباشر، مثال ذلك ما 
يف ...) الشقراوات يفضّلن الرجال الذين يستخدمون عطور: ( ثم عنوان آخر يقول) الرجال يفضلون الشقراوات(

هذه احلالة فإن العنوان الرئيسي هو غري مباشر، إذ مل حيتو على أي شيء يتعلق بالسلعة موضوع اإلشهار، وحتى 
  .طيع القارىء فهم األمر جيدا عليه متابعة القراءةيست
  :العنوان الصحفي-3

ميتاز باالختصار، ويهدف إىل حتقيق تأثري سريع ومباشر على القارىء، ويلجأ بعض مصممي اإلشهار أحيانا     
  ...).متديد فرتة التنزيالت إىل (إىل هذا األسلوب لتقديم السلعة، مثال 

  :العنوان االستفهامي-4
يهدف هذ األسلوب إىل إثارة اهتمام القارىء للتعرف على اإلجابة من خالل هذا العنوان الذي يأخذ شكل     

كيف حتصل ) (كيف تتعلم األملانية يف شهر؟) (كيف تصبح مليونريا؟: (االستفهام والسؤال، مثل العناوين املنتشرة
هل سبق أن اخرتت لنفسك ساعة يد ) : (جيجر لوكولرت(ومثاله كذلك إشهار ساعات ). على وزن مثايل؟

  )حقيقية؟
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  :العنوان اآلمر-5
يلتزم مصمم اإلشهار هنا بصيغة األمر، وال قواعد حتكم هذا العنوان إال تلك اليت تشري إىل ضرورة احتوائه على    

  :كذاو ). ال تدع الفرصة تفوتك) (اشرتك اآلن...) (اشرب: (كلمات حتقق اهلدف اإلشهاري مثل العبارات
   Eveillez vos sens et prenez le devant: ، العبارة)3أودي( يف إشهار سيارة -
  .أشعر باالبتكار):  CERATO( عن سيارة )  KIA( إشهار-
و توجي نفسك ملكة األنوثة على . أضيئي حريتك يف مساء األحالم: القائل) نعومي(إشهار دار األزياء السعودية -

  .عرشك املاسي
 يتخذ نوعا ما كبري كتابي منط اختيار يتم حيث السلعة اسم امللصق اإلشهاري ويف أحايني كثرية ميثل العنوان يف     

وهناك من جيعل العناوين يف اإلشهار رئيسة وثانوية؛ تتمثل األوىل فيما سبق ذكره .  صالنصو من أكرب حرف حجم
لمعلومات املتعلقة بالسلعة موضوع اإلشهار، إال أن الغالب اكتفاء من أنواع، والثانية تعمل على التفسري واإلضافة ل

  .املشهر بعنوان أساس، تليه النصوص اإلشهارية رفقة الشعار أو بدونه
العنوان إشارة سيميائية تدخل يف إطار السيميائيات، تتناول املعطى الثقايف يف عملية " L.Hoek  هوك"يعترب     

  :التواصل؛ فالعنوان حسبه

 .عالمة ثقافية، إلحالته على عامل ممكن وواقعي، فهو يؤثر يف تفكري اإلنسان وتوجيه تصرفاته -

 .عالمة إشارية، إلشارته إىل النص من خالل تسميته -

عالمة إشهارية، تتيح ترويج النص، وتداوله، ألن العنوان حيول النص من شيء مستعمل إىل شيء  -
ة تواصلية تعتمد اإلقناع واإلغراء؛ اإلقناع بفكرة مدخلية وهذا ما يزيد من فعاليته كإشار 1.متداول

 .للنص، واإلغراء بقراءة ذلك النص

وهي هنا -من هذا يستخلص أن العنوان جيب أن يتناسق مع العناصر األخرى املكونة للرسالة اإلشهارية    
ظف ألجلها ما أمكن من مقومات ويكون القصد منه التأثري وإبالغ فكرة ختدم وصف السلعة بالتميز، يو. -الصورة

                                                             
                                                                                                                        1  Lio Hoek,la marque du titre,p28. 
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لكن العنوان ال يكتفي فقط باملضمون اللساني، بل خيضع ملا سبق اإلحتفاء به من مظهر . لغوية جذابة سهلة
  . كاليغرايف للحروف، توضحه الفقرات املوالية

  :املستوى البصري يف بنية العنوان- جـ- 1
 الرموز، فك من وحمددا خاصا سلوكا املتلقي على يفرض ذلك كل مستوياته، وكل ووظائفه العنوان طبيعة إن     

 قد مما كلّه ذلك غري و الدالالت، ملختلف وتركيب االنتظار، ألفق وتفعيل الذهن، يف املخزونة للطاقات واستحضار

 ومكوناته التنظيمية، قوالبه  حتتويه ما كل يستهدف معرفيا مثريا يشتغل العنوان فإن هنا ومن . التحليل عنه يكشف

 .العالماتية ومستوياته الداللية،

 الطباعة بفن املتّصل اجلانب وهو للعنوان املكونة اجلوانب من أساسي جانب املستويات هذه إىل وينضاف     

 ومادته ،"العنوان فضاء " عليه ويطلق .ومجالية فنية إضافات األدبي لإلبداع قدمت اليت والكاليغراف، واخلط

 العنوان يف الكامنة اإليديولوجية بالوظيفة مرتبط ذلك وكل .الطبع وتقنيات واخلطوط، األلوان : هي األساسية

 احلديث من مينع شيء وال فشله، أو املنتوج جناح إمكانية من الرفع يف تساهم ثقافية داللة على يتوفر الذي وفضائه،

 : مها اثنني، جانبني من يتكون العنوان  فضاء أي أن«  1. هبا يقوم إشهارية وظيفة عن

 .الكاليغرايف/اخلطي املستوى 1-

ألن كون  2.» .املتلقي على تأثريها متارس اليت وتشكيل، ألوان من اإلغراء عناصر يضم الذي التربجي اجلانب 2-
باإلضافة إىل أن املستوى اإلحيائي هو . خطي، لوني: العنوان عالمة فإنه يتضمن على املستوى األيقوني دليلني 

هو ) اخلطي واللوني: املظهر البصري(الذي يتكفل بتحليل وتأويل املعنى املرتبط هبذه املستويات، واجلانب الشكلي 
  .جزء من الدال، ألن املدلول كيان مستقل قائم بذاته، هو النص و إحالته وعالقته بالعنوان

 من أداة تكون أن تقبل «وعناصرها ومنه، فإن ما مت تناوله  يف فصل سابق حول بالغة الصورة اإلشهارية     

 العنوان، فضاء( العنوان مكونات مجيع بني مشرتكا قامسا إن أخرى، وبعبارة يف العنوان، اخلطية البنية مساءلة أدوات

                                                             
  .545التونسي جكيب، إشكالية مقاربة النص املوازي وتعدد قراءته عتبة العنوان منوذجا، ص  حممد 1
 .533املرجع نفسه، ص  2
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 ويف التشكيل، احلرف بنية ويف اخلط يف موجود وهو الشكل، يف البالغي البعد يشكل ما هو ،)اخلط، والتشكيل

    1.»وتأويل داللة والبالغة
  :وكأمنوذج عن املستوى البصري الكاليغرايف يف العنوان، الصورتان    
  

     
  )ب 6(الصورة             )                                    أ 6(الصورة                         

فزيادة على داللة اخللفية العنوانية على االنتعاش والنشاط من خالل اخلطوط العشوائية ): أ 6( بالنسبة للصورة    
، فإن )عصري بتشكيلة  فواكه خمتلفة(اليت تشبه متثيل التيار الكهربائي، و لوهنا األمحر احمليل على لون املشروب 

وف انسيابية وانتهاء حرف املد األلف حبر) النشاط(جاءت لتخدم فكرة " نشاط"البنية البصرية لكتابة كلمة 
هلذا التمثيل كداللة على أن االنتعاش واحليوية يأتيان ) وليس النون أو الطاء(بشكل صعقة كهربائية، واختري األلف 

  . بتدرج عملية الشرب
تقايل مع اختالف بسيط هو أن اخللفية ذات خطوط إشعاعية وهي متيل إىل الرب) ب 6(األمر نفسه مع الصورة     

فكرة متيز العصري بذوق خاص، برسم ) ذوق(وأيد شكل الكلمة ). األناناس(كون الرتكيز يف هذا املشروب على 
  . داللة على أن التلذذ بالطعم يكون يف قلب عملية الشرب ،على حرف الواو فاكهة

  
                                                             

  .554، ص حممد التونسي جكيب، إشكالية مقاربة النص املوازي وتعدد قراءته عتبة العنوان منوذجا 1
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  :الشعار اإلشهاري اللغوي- 2
  :مفهومه و وظائفـه- أ- 2

قد  طويلة زمنية مدة طوال أو  ،اإلشهارية احلملة إعالنات مجيع يف منتظم بشكل تكرارها يتم مميزة مجل وهي    
 حيقق األهداف مبا ،معينة بيعية فكرة وتدعيم إجياد أو التذكر، إمكانية زيادة أجل من وذلك كثرية، لسنوات تصل

 .املطلوبة اإلشهارية

 وسيلة تقلل إىل تتحول أن الشعارات تستطيع الزمن ومبرور مكانتها، أو املاركة وعد بأنه عادة الشعار ويوصف     

 بعد السوق، وميكن يف وضعه تعكس راسخة ذهنية صورة إجياد على وتساعد املنتج، حول االختالفات حجم من

 يف الشعار كعنوان استخدام ويتم التذكر، من عالية لدرجة تصل حني اإلشهارية للرسالة بديال استخدامها ذلك
  1.املطبوعة اإلعالنات

 2:تتمثل وظائف الشعار اللغوي يف    

 :خاصة هوية إجياد - 

تعطي  وقد عليها، إنساني طابع إضفاء خالل من شخصيتها، عن هبا تعرب اليت الطريقة هي املؤسسة وهوية    
 من اإلدارة سنوات إىل حتتاج بطيئة عملية املؤسسة عن معينة صورة رسم ويعد اخلربة، أو األناقة أو بالقوة انطباعاً

  .كل احلمالت يظلل الذي االسرتاتيجي الفكر متثّل ألهنا الدعائية احلملة من استمرارية أكثر فهي ،الدقيقة
 
 :اإلعالنية للحمالت االستمرارية حتقيق - 

 للحملة،املكونة  اإلشهارات بني والتشابه لالستمرار مشرتكة صيغة إجياد على اإلعالنية احلمالت خمططو يعمل    

 الشعارات حمددة، وتعد ألوان أو معينة، لونية درجات أو الصور، إضاءة أو اإلطار، يف املتشاهبة التصميمات ومنها

 تلجأ ال ولذا بعضها البعض، مع احلمالت ربط إىل باإلضافة الدور، هذا مثل تؤدي اليت الوسائل من اإلشهارية

 .وناجحاً مستقراً الشعار إذا كان خصوصاً ،كربى تغيريات تعكس نادرة حاالت يف إال شعارها تغيري إىل الشركات
                                                             

  .بتصرف. 4 طلعت عيسى، مذكرات يف اإلعالن كتابة وتصميم، ص 1
  .7-4املرجع نفسه، ص  2
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 :التذكر احتماالت دعم -

 .املنتج أو املؤسسة اسم استدعاء يف اجلمهور قدرة لزيادة األساسية العوامل من بعناية املصاغ فالشعار   

  :اإلشهارية  الشعارات أنواع- بـ- 2
 :املؤسسية الشعارات -

 طويلة، لفرتات باالستمرارية وتتميز املتميزة، املؤسسة مكانة تعكس ذهنية صورة إلجياد تبتكر اليت الشعارات وهي

  :باللغة اإلجنليزية أمثلتها ومن .للمؤسسة اسرتاتيجي فكر عن تعرب ألهنا
Coca Cola Is It (Coca Cola) 

Always Coca-Cola (Coca-Cola) 
The document Company (Xerox) 

Global Network of Innovation (Siemens) 
Like No Other (Sony) 

Pepsi. It's the Cola (Pepsi Cola) 
 :املباشر البيع شعارات -

  .احلمالت اإلشهارية بتغري غالباً وتتغري عنها، املعلن السلعة خصائص أو مسات على تركز اليت الشعارات وهي    
  :أمثلتها ومن

Finger lickin' good (KFC) 
All the news that's fit to print (The New York Times) 

M&M's: Melts in your Mouth, Not in your Hands (M&M's) 
 :السلوك تستهدف اليت الشعارات -

 املنتج والرغبة مزايا بني أحياناً وجتمع املنتج، باستخدام قرار باختاذ املستهلك قيام تستهدف اليت الشعارات وهي   

 :أمثلتها ومن .اإلعالنية احلمالت بتغري غالباً وتتغري مباشر، غري أو مباشر بشكل معني بفعل القيام يف
Drivers wanted (Volkswagen) 

Gotta Have It (Pepsi Cola) 
Have a Pepsi Day! (Pepsi Cola) 

Have a break. Have a Kit-Kat (Kit Kat) 
Think different (Apple Macintosh) 

Drive Your Way (Hyundai) 
Just Do It (Nike) 

 :املستهلكني خصائص على تركز اليت الشعارات -
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 بتغري نفسه، وتتغري املنتج على تركز مما أكثر خصائصهم وتدعم املستهلكني، رؤية زاوية تتبنى اليت الشعارات وهي

 :أمثلتها ومن .غالباً اإلشهارية احلملة
The Citi never sleeps (Citibank) 

Because I'm worth it (L'Oréal) 
Cats like Felix like Felix (Felix) 

Your Vision, Our Future (Olympus) 
It's everywhere you want to be (Visa) 

Breakfast of champions (Wheaties) 
Be all you can be (US Army) 

  :خصائص لغة الشعارات اإلشهارية- جـ- 2
 :اإليقاع على احلرص - 

 البديعية، وتكرار احملسنات من وغريها والتورية واملوسيقى والسجع اجلناس استخدام على االعتماد خالل من    

 :أمثلتها ومن .وحفظه الشعار تذكر سهولة على يساعد مبا داخلية، موسيقى وإجياد اجلملة، يف األصوات
Love The Skin You're In (Olay) 
Cats like Felix like Felix (Felix) 

The quicker picker-upper (Bounty) 
Grace... Space... Pace (Jaguar) 

Does She .. Or Doesn’t She (Clairol) 
 :املنتج باسم الشعار ربط - 

مع  تداخل أي حيدث ال وحتى استدعاؤه، املستهلك حماولة من بدالً املنتج اسم تذكر يف األمر هذا يسهم حيث
 :أمثلتها ومن .مشاهبة أخرى منتجات

Relax, It's Fedex (Fedex) 
Easy to Dell (Dell) 

It's Miller time (Miller) 
Don't just book it. Thomas Cook it (Thomas Cook) 

I'd walk a mile for a Camel (Camel) 
 :عمقها يف الفكرة بساطة -

خمتلف  متناول يف العميقة لفكرة ا جعل ىعل القدرة بل الفكرة، سهولة أو الكلمات عدد تعين ال هنا البساطة    
 دون يف احلملة االرتكاز نقطة إىل مباشرة الوصول البساطة تعين كما عميقة، متأنية دراسة خالل من وذلك الناس،

 :أمثلتها ومن .اجلمهور من افرتاضات أو ألغاز
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In Touch With Tomorrow (Toshiba) 
If it's on, it's in (Radio Times) 

No FT, no comment (Financial Times) 
Fly the friendly skies (United Airlines) 

Have it your way (Burger King) 
 :للتصديق الوعد قابلية -

قدرات  فوق هتويل أو مبالغة دون البيع، يف مركزية كنقطة للتصديق قابال يكون أن جيب اإلشهاري  فالوعد    
 ال يف حني ،قوية واثقة وعود تقديم تستطيع الطيبة الذهنية الصورة ذات العمالقة فاملؤسسات املؤسسة، أو الشركة
  :أمثلتها ومن .الصغرية الشركات ذلك تستطيع

The ultimate driving machine (BMW) 
More Quality Than You May Ever Need (Timberland) 

 :أمكن ما والرتكيز االختصار-

حتقيق  هو املهم أن إال وتذكره، حفظه يف اجلمهور جانب من املبذول اجلهد قل كلما قصرياً الشعار كان كلما    
 :أمثلتها ومن .الشعار يطول أن ميكن باالختصار اهلدف يتحقق مل وإذا ،الشعار من اهلدف

We Try Harder (Avis) 
Everyday (Toyota) 

Got milk ? (milk) 
Ah, Bisto ! (Bisto) 

M'm! M'm! Good! (Campbell's Soup) 
It's Miller time (Miller) 

Think Small (Volkswagen) 
فألفاظ الشعار املرافقة للصورة جيب أن تكون منتقاة، إحيائية، مركزة يف بعض الكلمات لتحقق اهلدف املرجو     

، واليت ميكن "R.Hugmanروسي هجمان "منها، ويكون هذا االنتقاء باتّباع أربعة مراحل أساسية حددها 
   1:اعتبارها خطوات لتصميم الشعار وصياغته النهائية

 .حتديد التغيري الذي سيحدث له األثر املطلوب يف سلوك املتلقي -1

 .جتسد تغيريا يف السلوك Image Montaleحتديد الفكرة إلنتاج صورة ذهنية  -2

 .استخدامها لتكوين عبارات تفتيت تلك الفكرة إىل أجزاء يتم حتديدها برموز اصطالحية، يستطيع -3

                                                             
 .166، ص 2000، 1روسي هجمان، اللغة واحلياة الطبيعية البشرية، ترمجة داود حلمي، أمحد السيد، عامل الكتب، القاهرة، ط  1
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تنظيم تلك الرموز يف سلسلة يربطها بواسطة القواعد واملؤشرات النحوية واليت ستمكن املتلقي من إعادة  -4
 .تركيب الفكرة األصلية املراد توصيلها عرب الشعار

عذر يف تقصي وبالرجوع إىل اخلطوط العريضة هلذا البحث، فإن الربط السابق لإلشهار بالدعاية يلتمس ال    
اجلانب اإليديولوجي يف الشعارات اإلشهارية، لنكتشف أن اإليديولوجيا املوظَفة يف هذا اخلطاب هي التشجيع على 

 ،الشراء أوال، و حماولة التأثري على األفراد واجلماعات إقناعا واستمالة عاطفية، برتويج بعض األساطري والعادات
  .  وترسيخها لديهم من ناحية ثانية

من بني هذه اجلوانب السلبية للشعارات خماطبة نرجسية املرأة باللعب على وتر اجلمال، كالشعار الذي تتخذه     
، فالرأي أنه شعار حيوي احتقارا )مجالك يقول من أنت: (ملستحضرات التجميل MAX FACTORشركة 

للمرأة أكثر منه إعالء لشأهنا؛ فهي ال شيء إن مل تكن مجيلة، وإذا كان كذلك عليها أن تسعى بكل الطرق ألن 
: ، فالتأمل يف العبارةومما ترسخه الشعارات اإلشهارية توجيه اهتمامات املتلقني والتحكم يف أذواقهم .تصبح مجيلة

االحتشام واألناقة أم : مل هذا الرتتيب؟ وأي األمور أوىل: يثري التساؤل) سحر، أناقة واحتشام...عبايات(
إن املرأة املعاصرة صارت تلجأ إىل العباءة من أجل التزين ال من أجل التسرت، والشعار : ، ليأتي اجلوابالسحر؟ 

صل السادس توسع يف معاجلة الطابع اإليديولوجي للصور اإلشهارية، سيما فيما ويف الف. السالف يغذي هذا التوجه
  .هو موجه للمرأة أو يوظفها

على األقل يف مستوى -واستنادا على ما سبق يتبين  أن العنوان كعتبة أوىل للنص اإلشهاري يبقى هزيل املعنى    
أي كونه مدخال لفهم النص، و مل يصاحبه هالة تصميمية فقط، " عنوانيته"إذا اعتمد على -الصورة اإلشهارية الثابتة
أما الشعار اللغوي فيعتمد املضمون . الذي يعني على تأويل معناه) تشكيل، فضاء، ألوان(متثّل بعده الكاليغرايف 

ليحدث األثر اإلقناعي  ،ملام بشروط إبداع الشعاراللساني أساسا لتميزه، وعليه يصبح من الضرورة مبكان اإل
  . ملنوط به، أو يتجاوزه إىل بعد إيديولوجي معنيا

                                                             
  ارة باملعنى املباشر السطحيقد ال خيطر بباله إمكانيات التقديم والتأخري يف اللغة، بل يأخذ العب) واإلشهار بطبيعته موجه إىل عموم الناس(واملتلقي العادي.  
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  .النصوص اإلشهارية: املبحث الثالث
بعد أن تلعب العناوين والشعارات اإلشهارية دورها يف جذب انتباه املتلقي، وتكوينه لفكرة مبدئية عن فحوى      

الصورة اإلشهارية، يأتي دور اجلانب التحريري املتمثّل يف النصوص اإلشهارية، ذات األثر الكبري يف حتديد مستوى 
  . ن اللغة احملدد ملسار الداللة فيهاقراءة الصورة بشكل عام، بالنظر إىل ما عرفناه عن كو

  :متظهراهتا اإلشهارية- 1
أو هي عبارة عن مجل ...أقوال ذات صيغ خمتلفة؛ هي عموما صيغ تقريرية« النصوص اإلشهارية عبارة عن      

من اجلمل القصرية قد تكون خربية وقد يتداخل فيها ) املتوالية(وهذه الباقة ...قصرية جمموعة يف باقة إشهارية
، فإن لكل غرض أسلوبا يليق به ويالئمه وينهض وإن كان لكل مقام مقال...اخلرب باالستفهام والتعجب واإلقرار

  1.»عليه
أنه إذا نظرنا إىل موضوع اإلشهار األساسي، وكأنه غرض من األغراض لقلنا أن " محيد احلمداني"يرى     

لكنه ال يتوجه مثل الشعر إىل املمدوح بل إىل السلعة أو اخلدمة أو إىل األفكار اليت يراد « املدح :موضوعه 
على –ولن هذا الينطبق  3.»وهلذا السبب ال حيتوي على النفي ، وال على النهي، وال على االستنكار 2.تسويقها

على كل اخلطابات اإلشهارية؛ فكثري من الصيغ تستعمل هذه األساليب، لكن بالنسبة ملا هو  -رأي احلمداني
م اإلشارة إىل العالمات منافس للسلعة املعروضة، سواء بشكل ضمين أم بشكل مباشر، مع احلرص على عد

أي أن االستنكار والنفي والنهي يكون من نصيب . التجارية اليت تدل على املنتوج املغاير جتنبا للمتابعات القضائية
  4.كل السلع املغايرة، وأن املدح واإلثبات والتزكية تكون من نصيب السلعة اخلاصة

                                                             
، املغرب ،تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـةعبد ا أمحد بن عتو، اإلشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك، جملة عالمات،  1

  .112، ص 2002، 18العدد 
 .83محيد احلمداني، مدخل لدراسة اإلشهار، جملة عالمات، ص  2

 .36، صجملة دراسات أدبية لسانيةحممد خالف، اخلطاب اإلقناعي اإلشهار منوذجا،  3

 .83ص جملة عالمات، محيد احلمداني، مدخل لدراسة اإلشهار ،  4



201 
 

بلية للتصديق، والقابلية للقراءة، والبساطة واملواءمة مع الصدق، والقا« على أنه يراعى يف النص اإلشهاري     
الذي توجه له عبارات تثري اهتمامه كمرحلة أوىل بالرتكيز على احتياجاته، ثم حتاول  1.»احتياجات املستهلك

السلعة من مزايا، و إقناعه بأمهية املنتج املقدم له، دافعة إياه إىل اختاذ قرار الشراء أو التجربة بدافع ما تتوفّر عليه 
  .تزيد على ذلك ذكر امتيازات أخرى كالتخفيض أو الضمانية أو غريها

  :أساليب ابتكار نصوص إشهارية فعالة، وجعلها متمثلّة يف" طلعت عيسى "عدد        
 .للنص املنطقي الفكري البناء -أ

 .فقط واحدة بفكرة االكتفاء -بـ -

 .الشديد االختصار -جـ -

 .اخلصائص وليس واملعاني املزايا على الرتكيز -د -

 .املستخدمة باللغة العناية -هـ -

 .فردي بشكل املستهلك إىل التوجه - و -

واحلق أنه ميكن االتكال على هذه العناصر لتحديد البنية اللغوية للنصوص اإلشهارية، املتواجدة يف الصور 
  .من دور بالغي قار هـاإلشهارية الثابتة، وخصائص توظيفها، وما ل

  

  :خصائص لغة اإلشهار- 2
 : البنية اإلقناعية احلجاجية- أ- 2

حتى حيقّق اخلطاب اإلشهاري غايته اإلقناعية عليه أن يؤسس منطقه برباهني وحجج تدعم األطروحة «     
، وجتعل منها مناال مقبوال ومرضيا لدى املستهلك ، ويقوم اإلقناع هنا على احلجاج اللغوي الذي يعتمد ) السلعة (

                                                             
 . 2طلعت عيسى، مذكرات يف اإلعالن كتابة وتصميم، ص 1
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  1:بدوره على 

  .ترتيب األفكار على شكل مجل متسلسلة-1
  )أقوال احلكماء واألطباء ، األمثال واحلكم( الشاهد احلجاجي -2
الشتاء  الصيف يطل ويرحل ، اخلريف يشرف ويودع: املبدأ الكوني املسلَّم به ، مثل ما يؤسسه اخلطاب التايل -3

  .2فقهوة مسر هي هي ال تتبدل وال تتغري كل شيئ يتغريلكن إذا كان  يظهر وخيتفي ، الربيع يزهر ويغيب
كاملطابقة بني عمل آلة الغسيل وراحة بال ربة  ،املنطق االستقرائي الذي ينقل املتلقي من اجلزئي إىل الكلي-4

  . فكل إجراء خطابي حكم مسلم به يف حق هذه اآللة ،مما سيكون له أثر لدى املستهلك  ،البيت األنيقة
للخطاب اإلشهاري حججه « ذلك من الناحية اللغوية؛ لكن ال ميكن التغاضي عن فكرة أعم وهي أن      

فاحلجاج ال يقتصر  3»اخلاصة، واليت ليست بالضرورة حججا بالغية أو منطقية؛ وإن كانت اإلفادة منها واضحة 
 4" احلجاج األيقوني"بـإطالقه مصطلح " جاخلطاب واحلجا"يف كتابه " أبو بكر العزاوي"على اللغة، وهذا ما بينه 

مكن من تكأهم ثوابت الصورة اإلشهارية، معتربا أنه ينبغي تعميم السمة احلجاجية على كل أشكال التواصل، لن
  .الغوص يف دالالهتا  اإلقناعية

ون احملدثون ويذهب البالغي. 5تعمل الصورة اإلشهارية على استدعاء انفعاالت املتفرج ومنطقه على السواء     
اإلشهار « منحى عقلي يهدف إىل اإلقناع، ومنحى عاطفي هدفه التأثري، و : إىل أن البالغة تشتغل وفق منحيني

ويتم حتويل اجتاه اإلجراءات املنطقية ذاهتا لصاحل اإلجراءات . املعاصر يلجأ إىل اإلجراء الثاني يف املقام األول
  6.»اجلماعية واالستيهامات واألساطريالعاطفية اليت تنتمي إىل جمال احلساسية 

                                                             
  .85، صجملة دراسات أدبية لسانيةحممد خالف ، اخلطاب اإلقناعي اإلشهار منوذجا ،  1

  .املرجع نفسه ، ص نفسها  2
  .113ص جملة عالمات، عبد ا أمحد بن عتو، اإلشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك،   3
  .وما بعدها 101أبو بكر العزاوي، اخلطاب واحلجاج، ص  4

تعنى بالسميائيات  ،جملة ثقافية حمكمـةعن اإلشهار الضمين يف السينما األمريكية، جملة عالمات، –إبراهيم عمري، حينما تتحول السينما إىل واجهة للسلعة   5
  .32، ص 2007، 28املغرب، العدد  ،والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة

6  Geneviève Cornu, Sémiologie de l'image dans la publicité,1991,p 93.                                                          
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 ورد يف مكان سابق من البحث أن من بني االسرتاتيجيات املختلفة لإلقناع، املوظفة يف الرسالة اإلقناعية     

االعتماد على درجة من التخويف لتحقيق االستمالة وكذا ،االستمالة على العاطفة أو املنطق يف االعتماد. 
من األجدر تعريف االستمالة و تقصي أنواعها، حني تناول األثر اإلقناعي الذي تتغياه اعتمادا على ذلك يكون 

  .اللغة يف خطاب الصورة اإلشهارية

 تستخدم إقناعية تقنية إال هي ما« تعددت تعاريف االستمالة، لكن كلّها كانت تدور يف فلك واحد؛ كوهنا      

 حتقيق هبدف ،معا كليهِما أو املشاعر أو العقل، وخماطبة واملرونة عويتميز بالتنو االتصايل، املوقف خلصوصية وفقا

 1.»والسلوك  االجتاه مستوى على معينة نتائج

 ومنها العاطفي ومنها " والرتغيب الرتهيب " بني قناعيةYال الرسالة يف املستخدمة اإلستماالت  تتوزع    

. العقالنية، العاطفية، استمالة التخويف: اعترب الباحثون أن هناك ثالثة أنواع من االستمالة لذا  2. أيضا العقالني
سيما يف وسائل اإلعالم اجلماهريي، ينبين على طبيعة  ،ومن املؤكّد أن اختيار إحداها وتوظيفه يف عملية اإلقناع

ويشكل القناعات، أو يفشل فشال ذريعا، املوضوع وخصائص املتلقني، وقد يؤدي الدور املنوط به فيبلغ األفكار 
وهذا ينطبق على النصوص التحريرية يف الصورة اإلشهارية الثابتة، لذلك مت .بتأثري هذا االختيار ومدى فعاليته

  .اختيار بعض النماذج لتبين ذلك
  :االستماالت العقالنية- 1

  3:ذلك يف وتستخدم املنطقية، والشواهد احلجج وتقديم يامللتق عقل خماطبة وتعتمد     
  . الواقعية واألحداث باملعلومات االستشهاد -
 .واإلحصاءات األرقام تقديم -

 . مقدمات على النتائج بناء -

                                                             
 . 143، ص 2005اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار والنظرية، املدخل اإلعالن، شيبة، علي شدوان 1

   .85، ص 1998القاهرة،  ،2ط اللبنانية، الدار املعاصرة، ونظرياته االتصال ، السيد حسني ليلى مكاوي، عماد حسن 2
 .190، ص نفسهاملرجع  3
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      .األخرى النظر وجهة تنفيذ -
  :ة التالية كأمنوذجرويف هذا السياق ميكن إدراج الصو 

      
  )     7(الصورة 

هو نوع من التقنيات البالغية  ،)1950منذ : (تواجد العالمة يف العبارةتقديم عدد سنوات اخلربة أو تاريخ     
املوظفة يف الصورة اإلشهارية، من شأنه أن خيلق لدى املتلقي االرتياح ويقتنع بشراء هذه العالمة التجارية حبكم 

  .خربهتا الطويلة

مثال، أو أن املنتج جمرب ) ISO(ومن التقنيات اإلقناعية كذلك ذكر الشاهد على اجلودة كاخلضوع  ملعيار    
لتعبري عن أن الثمن زهيد، أوتقديم اطبيا، أو ينصح به األطباء، أو اقتصار ذكر األرقام على تاريخ العالمة أو 

   .التخفيضات املقرتحة

  :العاطفية االستماالت- 2

 يف الباحثني وقال بعض أكثر، والوجدانية العاطفية اإلستماالت تقبل اجلماعة أن إىل االجتماع علماء يذهب    
 اإلستماالت أفضل أن على 1من السامعني املائة يف مثانني أرضى العاطفة خاطب إذا اخلطيب إن : اجلماعات أحوال

                                                             
  .85 ، ص 2000القاهرة،  والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار الصحفي، التحرير يف الفنية شرف، األساليب العزيز عبد 1
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 كبري على حد إىل تتوقف العاطفية اإلستماالت فاعلية أن والواقع االقناعية، للرسالة االتصايل السياق حيدده إمنا

 إىل تعتمد أن جيب فإهنا ،فعالة املنطقية احلجج تكون ولكي تثار، اليت األمور بعض يف املنطقي بالتفكري األفراد إقناع

 1. الفرد دافع استمالة على ما حد

 2 :  على العاطفية االستماالت وتعتمد    

 مرة كل تثار يف عاطفية مؤثرات و واضحة صيغة يف اإلقناع هدف بتلخيص  :الرموز و الشعارات استخدام -

حليفك الطبيعي :( SKINFINE، قوامها كلمات حمملة باملشاعر كالعبارة اإلشهارية ملنتوج اجلمال  فيه تستخدم
  ).دهن العود ربيع العمر(حسب إشهار ) تعالوا وأيقظوا ربيع العمر(أو ).جلمال دائم

 تقريب املعنى شأهنا من اليت األساليب وكل الكناية، االستعارة، التشبيه، مثل : اللغوية األساليب استخدام -

 األلفاظ على اعتمادا تصريف املعنى أساليب من هي اليت األلفاظ دالالت وكذا باإلقناع، القائم نظر وجهة وجتسيد

 داللة هلا أخرىب كلمة استبدال ميكن وكذلك  .باملشاعر احململة واألفعال والصفات الكلمات باستخدام املستخدمة،

يف ) صغرية مبزايا كثرية: (، فاإلشهاري  يستخدم الطباق مثال يف يالزمه إىل ما اللفظ مفهوم من الذهن بانتقال معنوية
 .)بيكانتو(تقدميه لسيارة 

 .هذا املفهوم على الرتجيح دون ما مفهوم أو معينة فكرة لرتجيح استخدامها أو : يلضالتف أفعال صيغ -

 جانب من مبصداقية عالية حيضى أومن ،سلطة أعلى شهرة أو أكثر هو مبن التشبيه مثل :باملصادر االستشهاد -

 .املتلقي

 .عليها اإلمجاع عدم رغم ذلك و حقيقة أنه على الرأي عرض -

 و ،إليها نتميناليت  املرجعية اجلماعة مع نتوافق جيعلنا الذي الضغط باستغالل وذلك :القطيع غريزة استخدام -
ممن جربوا برسيل سائل % 90): (برسيل(مثاهلا إشهار سائل غسيل ." النفسية العدوى "عليها نطلق أن ميكننا

  ).غسيل لألثواب البيضاء يرغبون بشرائه مرة أخرى
                                                             

 .213، ص 1978 القاهرة،  الفكر، دار اإلعالم، لنظريات العلمية رشيت، األسس أمحد جيهان 1

  .188املعاصرة، ص  ونظرياته االتصال السيد، حسني ليلى مكاوي، عماد حسن 2
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 :أسلوبا بالغيا لإلقناع العاطفي" الرتسل"بأجزائها الثالثة توظف ما يسمى يف اإلشهار بـ ) 8(والصورة     

        
  )ـج 8(الصورة            )             ب 8( الصورة             )               أ 8(الصورة                  

  :استماالت التخويف- 3

 عدم عن ترتتب مضمون الرسالة الذي يشري إىل النتائج غري املرغوبة اليت« إىل  التخويف استمالة مصطلح يشري     

 التوتر من معينة درجة تلك اإلستماالت أمثال تنشط وسوف باالتصال، القائم لتوصيات قبوله أو املتلقي اعتناق

 اليت الرسائل استخدام إىل اجلماهريية اإلعالم تلجأ وسائل ما وكثريا الرسالة، ملضمون وفقا تقل أو تزيد العاطفي،

  1.»الشكل هبذا املتلقي خوف تثري
  :من خماوف تلف الشعر والوعد بالتغلب عليها) بانتني(إشهار  ما يثريهع) 9(الصورة  التخويف استمالةأمنوذج     

                                                             
  .بتصرف 465اإلعالم، ص  لنظريات العلمية رشيت، األسس أمحد جيهان 1
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  )9(الصورة                                                                                             
تعتمد اإلقناع فإن هناك منتوجات إشهارية « لكن ينبغي احلذر أثناء قراءة كثري من اخلطابات اإلشهارية     

العاطفي أو االقناع العقلي، وإن كانت تؤول يف هناية األمر إىل نوع من التغليط؛ خاصة حينما يتعلق األمر مبنتوج 
، أو منتوجات ضد تساقط الشعر واملنتوجات )النحافة /التجميل  /منتوجات ضد التجاعيد( يقهر الزمن

وم على ادعاءات ال على اثباتات، مادامت ال تقدم أي دليل فهذه تغليطية ألهنا تق. املخصصة للمرأة بشكل عام
  1.»علمي على صدق ما تدعيه، خاصة وأن إجرائيتها سرعان ما تظهر حمدوديتها، وإن بعد تسويقها وتروجيها

 : وحدة الفكرة- بـ- 2

     2للمنتج املتعددة املزايا حالة يف وخصوصاً واملزايا، الطاقات يبدد أن ميكن اإلشهارية األفكار تعدد ألن.    
الذي ميثّل سر تكرار اإلشهار،  3"ترويض العيون"واحلديث عن الرتكيز على فكرة واحدة يقود إىل ما اصطلح عليه 

                                                             
  .115ص جملة عالمات، عبد ا أمحد بن عتو، اإلشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك،   1
  .بتصرف 2طلعت عيسى، مذكرات يف اإلعالن كتابة وتصميم، ص  2
صحيفة يومية سياسية جامعة : ترويض البصر أو تزييفه، امللحق الثقايف جلريدة االحتاد..الصورة اإلعالنية-شهرية أمحد، العامل شاشاة والعرض دائم والفرجة إجبارية 3

  . 2010-02- 25تصدر باإلمارات العربية املتحدة ، تاريخ النشر 
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الذي يشكو الناس من أنه يقطع عليهم لذة متابعة برنامج أو مسلسل تلفزيوني يف شكل ومضات إشهارية، أو 
فثمة "ويطل عليهم عرب اجلرائد واالت ، فأينما تويل  ،الشوارع واحملالتحياصرهم على شكل صور وملصقات يف 

سلطة خطاب الثقة أو بالغة التكرار "إن اإلشهار يتحول من سلطة البالغة األدبية لفائدة ". صورة إشهارية
فكار اليت حتتل ، و نقصد بذلك حماصرة انتباه الناس يوميا بعبارات أو صور إىل أن تصبح واحدة من األ"واحملاصرة

 1.وتتحول بالتايل إىل بنية متحكمة إىل حد ما يف التفكري واالختيار ،موقعا يف الذاكرة

  : االختصار- جـ- 2

كان للبالغة العربية القدمية السبق يف الدعوة إىل بلوغ الفكرة بأقل جهد وبأقل عدد من األلفاظ، وهذا ما      
ولالختصار يف . راز ثقة املستهلك بأيسر السبل وأكثرها اختصاراحإيتوافر يف اخلطاب اإلشهاري، كون الغرض 

  :هذا اخلطاب مظاهر متعددة منها ما يلي

حيث يالحظ جتنب اجلمل الطويلة، خمافة الوقوع يف االلتباس الذي قد حتدثه الرتاكيب : الوضوح يف العبارة -1
وصلية كثرية؛ ومن هنا كانت املطولة، فليس يف اخلطاب اإلشهاري مجل اعرتاضية أو تفسريية أو 

العبارات اإلشهارية خالية من الغريب اللفظي و الكالم احلوشي، حتى يف النصوص اإلشهارية الطويلة 
 2.نسبيا

يأخذ على عاتقه مسؤولية الوصول إىل كل فرد على حدة يف حميطه « اإلشهار  ذإ: املعاني اجلاهزة -2
واجلمهور عامة غري مؤهل بالقدر الكايف ليدرك . غباهتاالطبيعي، وكذا إىل اجلماعة إلقناعها وتلبية ر

ولذلك يتم الرتكيز على املعاني اجلاهزة اليت ال خترج عن الطبع  3» املواصفات التقنية ملنتوج معني
 .اإلنساني

 

                                                             
  .84ات، ص محيد احلمداني، مدخل لدراسة اإلشهار، جملة عالم 1

  .112عبد ا أمحد بن عتو، اإلشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك، جملة عالمات، ص  2
  .40، ص 1986، 5حممد خالف، اخلطاب اإلقناعي، اإلشهار منوذجا، جملة دراسات أدبية ولسانية، عدد 3
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  :الرتكيز على الفوائد واملزايا على حساب اخلصائص- د- 2

فمن املؤكد أننا . ال حييل على وظيفة بل حييل على قيمة، أي على أسلوب يف احلياة ورؤية للعامل« إن املنتوج      
ال نشرتي أحذية بل نشرتي أقداما مجيلة، وال نشرتي العطر بل نشرتي حاالت إغراء، وال نشرتي سيارة بل نشرتي 

نا نقوم بإرضاء حلاجات ثقافية ال عالقة هلا باملردودية وحنن يف كل هذه احلاالت ال ندرك أن. وضعا اجتماعيا
عامل «إذ احلديث عن وظيفة الشيء فقط قد يسبب كساد السلعة ألن  1.»الفعلية للمنتوج الذي نقوم بانتقائه

فاملشهر ال يوجه خطابه مباشرة إىل املستهلك ويقول .  2» الوظيفة عامل نفعي بارد وتافه وروتيين، بل ومقزز أحيانا
اشرت هذا املنتوج، بل يومهه مبا سيصل إليه من حالة من االنتشاء والراحة والرفاهية، وحتى التشبع اجلنسي، : له

ولقد استغلت وكاالت اإلشهار هذه الفكرة لقيادة الشعوب النامية إىل االستهالك، . مبجرد اقتنائه لسلعة معينة
إرجاع سبب التقدم احلضاري الذي وصل إليه الغرب إىل كونه ميتلك املنتجات احلديثة، فما كان على املغلوب ب

إنسانا "والتسارع إىل شراء ما ميكن شراؤه، أمال منه أن يكون  –سريا على القاعدة املعروفة -سوى تقليد الغالب
إىل مبدأ الثقة مباشرة، وذلك بغية حصول إبعاد قد يشار أحيانا « ويف هذا اإلطار . يواكب اآلخرين" متحضرا

   3.»شبهة الزيف عن مضمون اإلشهار مع منح مقابل التعظيم واإلجالل للزبون من قبل العارض التجاري 
  :الرتكيز على الفوائد واملزايا من وراء شراء املنتوجولتكن الصورة التالية أمنوذجا عن 

  
                                                             

 .59سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية، ص  1

  .181املرجع نفسه، ص  2
 .84حلمداني، مدخل لدراسة اإلشهار، جملة عالمات، ص محيد ا 3

  )10(الصورة 
األمنيات حمققة  فعال، إنه ما أمجل أن تكون كل 

 : الوتر احلساس الذي تلعب عليه هذه الصورة
لكن هذا مبالغ فيه؛ . احلياة السعيدة السهلة 

أمنيات اإلنسان ال تتعلق إال بامتالك سيارة  فكل
 !!كهذه، إهنا الدنيا كلها إذن
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، أي خلق مجلة من املربرات "ءفعل الشرا"فإن كانت الغاية النهائية لكل فعل إشهاري هي الوصول إىل      
فلقد . واحلوافز النفسية اليت تقود إىل اقتناء هذا املنتوج، فإن سبل الوصول إىل ذلك ختتلف من تصور إىل آخر

رأى البعض يف اإلشهار وصفا مباشرا للمنتوج ووظائفه وإجيابياته، بينما رأى اآلخرون فيه تلميحا وتضمينا 
أو (أن اإلشهاريني ميزوا بني أسلوبني " سعيد بنكراد"ا هلاتني النظرتني يوضح واستناد 1.واستعارات ال تنتهي

ينتج عن . إشهار مرجعي مباشر، وآخر مجايل غري مباشر: خمتلفني يف العرض والرؤية وسبل إنتاج املعنى) تقنيتني
  2".قيما أساسية"والثانية " قيما استعمالية"تسمى األوىل . كل منهما سلسلة من القيم

يلجأ العاملون  -عن املنتج" احلقيقة"الذي يتّخذ الفعل اإلبالغي املباشر سبيال لقول –بالنسبة لإلشهار املرجعي    
املظهر السردي، املظهر التشخيصي، : خلصها بنكراد يف ،على املرسالت اإلشهارية إىل تطعيمها جبملة من الظواهر

  3.املظهر الوصفي، التطابق بني اللفظ واملعنى
فاملظهر السردي يتمثل يف متفصل الوصلة ضمن طولية زمنية مدركة من خالل اإلحياء بوجود وضع مبدئي     

تتخلله حلظة نقص تليها حلظة ثانية ختتم الدورة احلركية، وفيها يدخل املنتوج باعتباره حال لعقدة طال أمدها يف 
الذي يعلن عن " املابعد"مع غياب املنتوج، وهناك وهو يرتافق " املاقبل"وبعبارة دقيقة هناك . الزمان ويف الفضاء

  ....ظهور املنتوج والقيام بدوره يف النشوة أو الغسيل أو الطبخ
ويكثر استخدام هذه التقنية يف اإلشهارات التلفزية، ملا هلا من قدرة على جتسيد حركية الزمن ووصف      

إىل اقرتاح احلل من قبل شخص موثوق أو جمرب  مستجدات حياة املستهلك ابتداء من شكواه من معظلة معينة،
ملنتوج معني أو خدمة، وصوال إىل االستمتاع باحلل والتخلص من مشكلته، لدرجة أنه ينصح غريه ليسعى حاال 

أما يف الصور اإلشهارية الثابتة فيغلب استثمار فكرة املاقبل واملابعد يف إشهارات املستحضرات العالجية  و . إليها
  :اليت تقضي على مشاكل البشرة، ألنه حينها يكون األثر واضحا كالصورة ،ميلمواد التج

                                                             
 .60سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية، ص  1

  .وما بعدها 59، ص نفسهاملرجع  2
 .68-64، ص نفسه 3
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  )11(الصورة 

أما التشخيص يف اإلشهار فيقصد به أن يعتمد اإلشهار أسلوبا مشخصا مينح عناصر تأثريه من معطيات العامل     
ذلك أن التجريد صيغة تلغي الطابع احملسوس للتجربة املراد تقدميها إىل املستهلك، . اخلارجي بعيدا عن أي جتريد

إشهار (ة الشيء، بأن يضفي عليه طابعا إنسانيا ويعمد اخلطاب اإلشهاري، إىل شخصن. و تلهيه عن املنتوج
مفهوم إيديولوجي أساسي تمع يهدف من وراء تشخيص األشياء « والتشخيص ). أنا رونو مخسة: مثال  5رونو

من أمثلة التشخيص خطاب  دار األزياء السعودية و 1.»واملعتقدات إدماج الفرد يف منط اجتماعي معني
األنرتنت : (حني تضع عنوانا ) موبيليس(وشركة االتصاالت اجلزائرية ). أنا األزياء أنا آيكونيك: (القائل) آيكونيك(

  . يف إحدى إشهاراهتا) هو حنن

  :يرتاءى من خالل أحد األساليبفاملظهر الوصفي أما     

 ).سرعة السيارة أو سعتها أو قلة استهالكها للوقود أو متانتها(املنتوج الذاتية يتم عرض واضح خلصائص  -

 ).البياض أو التنظيف(حتديد مردوديته الوظيفية  -

                                                             
  .28، ص 2000، 34عمراني املصطفى، اخلطاب اإلشهاري بني التقرير واإلحياء، جملة فكر ونقد، العدد  1
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 .خلق جو مرح حيث يشعر املستهلك مبتعة تناول وجبة أُعدت اعتمادا على مواد بعينها -

اليت تتميز بتعدد املعاني –شهارية تطابق بني الصورةوكمظهر أخري يف اإلشهار املرجعي أن يكون يف اإلرسالية اإل    
و النص اللغوي املرافق هلا؛ حبيث  -باحتوائها على إمكانات التدليل من أسنن تشكيلية وألوان و أسنن أيقونية

  .يصبح املضمون اللغوي مدعما وشارحا ملعطياهتا، فيشكالن معا معنى موحدا

متجنبا ذكر خصائص املنتوج  ،الذي يزدري الطابع املباشر يف اإلحالة ومن جانب آخر فإن اإلشهار اجلمايل،    
ووظائفه، يكتفي بربط اسم بقضية إنسانية نبيلة، فيحيل على عوامل مسكونة باحللم والشعر و األسطورة و 

إىل الفرد ال  و تتوجه زاوية النظر  ،ومنه متنح األشياء أبعادا شاعرية تُلف بطابع االبداع واجلمال واملتعة. املخيال
  .إىل املنتوج

  :االهتمام باللغة املستخدمة- هـ- 2

من املفرتض أن تركز اخلطابات اإلشهارية على امللفوظات اليت تعكس اإلنتماء إىل جمتمع معني، وحتتفي بالعادات     
وهذا ما ال يتحقق  .الشفوية املتوارثة عرب األجيال، لتكون شاهدا على اهلوية الثقافية للمتلقي املوجه له اخلطاب

 ديننا من قرآنٍ وسنة ، وشعارنا وحامل تراثنالغة  العربية  لغةحنفل دوما بأن ال يف أرض الواقع؛ فبالرغم من أننا
واملقوم احلصني ضد كل حماولة تغريب، إال أننا باملقابل هنينها ونتجنى عليها يف وطننا العربي كلّه، من حميطه  وأدبنا

  :حول اللغة املستخدمة يف اإلشهارات ذلك، وهاته أمثلة عنهاثبتت الدراسات الكثرية إىل خليجه، وقلد أ

حول اللغة العربية يف اإلذاعة والتلفاز والفضائيات املغربية، وجد  " حممد طالل"يف دراسة للباحث املغربي  - 1
بالرغم من القيود القانونية، اليت تفرض على املعلنني استعمال لغة عربية سليمة، بعيدة عن النابية أو األلفاظ « أنه  

فالتلفاز املغربي، أقر لغة جديدة، لكن هذه اللغة مل تذهب (...) األجنبية إال أن الواقع يؤكد شيئاً غري هذا متاماً 
للغة  اجلديدة اليت نتكلم عنها، وظفت البناء اللغوي العامي، يف  مترير إىل تعزيز مكانة اللغة العربية، ألن هذه ا

                                                             
  الدار البيضاء، املغرب -جامعة احلسن الثانيأستاذ التعليم العايل بكلية احلقوق، باملعهد العايل لإلعالم واالتصال  مدير الدراسات أستاذ التعليم العايل.  
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وهذا األمر مل يكن يف صاحل  ،مضمون خطابه التجاري، ويف بعض احلاالت املضمون السياسي للخطاب اإلعالني
ألصلية للرببرية املغربية دعم وتعزيز العربية، ملا حتمله العامية املغربية من كلمات غري عربية، وال تتصل أيضاً باملنابع ا

وهلجاهتا املتعددة، فأصل عديد من كلمات العامية املغربية، أما فرنسي، أو برتغايل، أو أسباني، وهي الدول اليت 
التواجد املتميز للعامية املغربية، وكذا اللغة العربية الفصحى، « ويقابل 1.»كان هلا وضع احتاليل لألراضي املغربية

ة، إما بصفة كلية أو جزئية هتم أجزاء من اإلعالن، وذلك ارتكازاً على العالقات التارخيية حضور للغة الفرنسي
  2.»واالقتصادية بني املغرب وفرنسا

لغة  «أن " جابر قميحة"أكد الباحث املصري " العدوان على اللغة العربية باإلعالنات"تناوله ظاهرة  أثناء - 2
ومن أهم . اإلعالنات يف التلفاز املصري هي العامية املصرية غالبا، ولكن هناك قلة قليلة من العربية الفصيحة

  :ما يأتي  - وخصوصا التلفازية  -التأثريات اللغوية السيئة هلذه اإلشهارات 

  .الرتويج للعاميات ، وخصوصا إذا كان اإلشهار رفيع املستوى من الناحية الفنية  -
اللغة، أو بتطعيم اإلعالنات  الرتويج للغات األجنبية وخصوصا اإلجنليزية بعرض بعض اإلشهارات هبذه   -

  . العربية بكلمات أجنبية 
  .   الرتويج لألخطاء اللغوية اليت جتري على ألسنة شخصيات اإلشهار، إذا ما اعتمد على التمثيل واحلوار -
) هزا بدال من هذا(  ا حقه التفخيم ، أو العكس ، ونطق الذال زاياكرتقيق م: الرتويج لعادات نطقية سيئة  -

  ). سم بدال من ثم( ، ) سدقه بدال من صدقه( والصاد والثاء سينا 
  3. »إفساد الذوق األدبي واللغوي ، وذلك بتعمد استعمال قوالب غالطة ، أو غربية يف اإلشهار -

                                                             
جامعة احلسن الثاني  عهد العايل لإلعالم واالتصال، اللغة العربية يف اإلذاعة والتلفاز والفضائيات يف اململكة املغربية دراسة حتليلية ونقد،  امل: حممد طالل، حماضرة 1

  .   34-33، ص 2003ماي  6الدار البيضاء،
   .املرجع نفسه، ص نفسها 2
  :الصفحة رابطة أدباء الشام،الشبكة العاملية للمعلومات، موقع عدوان على اللغة العربية باإلعالنات، ، جابر قميحة 3

                                                                              http://www.odabasham.net/show.php?sid=22457  بتصرف. 
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أن أغلب ما تتسم به اإلشهارات « ذهب املؤلفان  "إنتاج اللغة اإلعالمية يف النصوص اإلعالمية "كتاب ضمن - 3
ركاكة الرتكيب، وكثرة األخطاء النحوية، وعدم داللة اللفظة على معناها األساسي، واستعمال : يف جانبها اللغوي

ألجنبية حبروف عربية، واالقتصار على العامية بدل الفصحى، أو اخللط بني الفصحى والعامية، ورسم الكلمات ا
وتعقيبا على دراسة حول لغة اإلشهار جرت يف لبنان يريان أنه حتى وإن كانت  ، 1»األجنبية بديال عن العربية

السلعة منتجة أجنبيا على لغتها أن حترتم الوسيلة اليت مترر من خالهلا، فتوجه بشكل خال من اخللل، و يتفقان مع 
نتيجة دفع آالف  ،تنذر خبطر يهدد اللغة العربية الفصحى« أن لغة اإلشهارات هبذا احلال  صاحب الدراسة يف

املفردات إىل النسيان، وعليه فإن اإلسلوب املتبع يف اإلشهارات حاليا، ال خيدم مصلحة  اللغة، األمر الذي يؤذن 
  2.»باقرتاح تأسيس هيئة عليا لإلشهار تراقب لغته

يف عرض لظاهرة غدت تأخذ سريورة واتساعاً يف احملالت  " عيسى عودة برهومة "ومن األردن يقابلنا  -4
حتفر «التجارية، وهي تقلَّص استخدام األمساء العربية أمام سطوة املسميات األجنبية، مالحظا أن اإلشهارات 

لعل هذه االحنرافات يف منظومة اللغة أساليب منزاحة عن املعيار الضابط الذي تواضعت عليه اجلماعة اللغوية، و
اليت يحدثها اإلعالن تُعمل مبضعها يف جسد اللغة، وتسكب يف نفوس املستخدمني طرائق مستحدثة وألفاظاً قد 
ال تتناغم وضوابط اللغة يف مستوياهتا املتعددة، دع عنك ما جتلبه اإلعالنات والالفتات من ألفاظ أجنبية تصدم 

يسهِم على املدى البعيد يف إحداث ثنائية لغوية يف اتمع، وهذا يؤثِّر سلباً يف النشء اللغة والثقافة العربيتني، مما 
     3 .»الصاعد

  وما سبق احلديث عنه يف هذه الدراسات ينسحب كذلك على حال اللغة العربية مع اإلشهار يف اجلزائــر؛      

                                                             
 68.، ص2002اإلعالمية يف النصوص اإلعالمية، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح،  اللغة  اإلعالمية ـ إنتاج اللغة: حممود خليل و حممد منصور هيبة، مقرر 1

 .بتصرف

 .بتصرف 71صاملرجع نفسه،  2

  األردن –أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا، اجلامعة اهلامشية.  

جملة حمكمة ، جملة جممع اللغة العربية األردني األجنبية يف الالفتات التجارية يف األردن،مثَل من انتشار األمساء  -عيسى عودة برهومة ، اللغة والتواصل اإلعالني 3
 .89، األردن، ص 69العدد تصدر مرتني يف السنة،
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يالحظ أن اإلجناز اإلشهاري يتم بالفرنسية، ثم يتم ألن اإلشهار الطاغي عندنا هو املكتوب بالفرنسية، كما « 
 اليت  1.»" "العرنسية"ومن هنا شاعت (...) ترمجته إىل العربية وأحيانا بالدارجة املكتوبة باحلرف الالتيين 

  2:علىتتسم خبصائص اللغة الوسطى، تعتمد لغة اإلشهار  جتعل
 .إلغاء أدوات الربط -

 .استعمال اجلمل الشرطية -

 .جلمل املركبةاستعمال ا -

 .استعمال أسلوب االستفهام بقوة -

 .السوقية،  و األلفاظ استعمال األلفاظ األجنبية -

 .اإلكثار من العبارات املثرية -

 .وجود هفوات وأخطاء لغوية و إمالئية -

ات واألمثلة كثرية عن تداخل اللغتني الفرنسية والعربية يف اإلشهارات اجلزائرية، وأكثرها يتبدى يف إشهار     
شركات اإلتصاالت؛ اليت تكتب مجال دعائية بلغتني يف آن واحد، فيكون جزء منها عربيا وآخر فرنسيا ، وأحيانا 

  .تدخل اإلجنليزية عند تسمية املنتج أو اخلدمة أو غري ذلك، مما يشتت ذهن القارىء
جنمة "املتلقي بالعامية كـ وفيما خيص الظاهرة الثانية الستخدام لغة اإلشهار  فهي اللجوء إىل خماطبة      

اليوم وغدوى جنمة : (اليت يعد هذا اإلجراء صفة غالبة يف إشهاراهتا، حنو-قبل تغيري امسها التجاري–" لالتصاالت
و شركات ال حصر . مفعوال به" عيداً "بعدم إظهار كلمة ) جنمة تتمنى عيد سعيد لكل األمهات(و ) دميا معاكم

  . وغريها كثري) أنت تاني أصبح بطل: (ختاطب أطفالنا " كوكاكوال"فهاهي هلا تتعامل بالكيفية نفسها، 
ة تتمثل يف  استفحال كتابة اإلشهارات عن منتجات حملية بلغة أجنبية هي الفرنسية غالبا، ثوالظاهرة الثال    

 .وكتابة أمساء احملالت بذات اللغة ضاربني االنتماء اللغوي عرض احلائط

                                                             
  .113، ص 2008صاحل بلعيد، يف املواطنة اللغوية وأشياء أخرى، دار هومة، اجلزائر،  1
 .115املرجع نفسه، ص  2
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إن اللغة العربية تعاني يف اإلشهار من عدم االهتمام، بالرغم من أمهية اللغة يف نقل : كلّهواحلصيلة من هذا     
احملتوى الثقايف وخطورة أن تكتب خطابا بلغة أجنبية وتوجهه إىل شعب بكافة فئاته دون رقابة، واألخذ بعني 

أصبح اخلوف على اهلوية يشكل  لذلك. االعتبار أن هذا يسهم يف نقل البنية الفكرية واحلضارية لذلك األجنيب
تتعاىل نواقيس اخلطر يف أوروبا « هوسا عامليا كون أن العوملة نصبت اللغة اإلجنليزية لغة للعامل، فعلى سبيل التمثيل 

حتديداً من اخلطر الذي يهدد هوياهتم ولغاهتم وتسلُّل النموذج األمريكي إىل كياناهتم، إضافة إىل تسرب األلفاظ 
هتا الدول ت اإلجنليزية األمريكية وسريورهتا على األلسنة، بالرغم من التشريعات الصارمة اليت أقرواملصطلحا

      1.» حفاظاً على لوهنا ونكهتها وخصوصيتها الثقافية واللغوية
وكخطوة  لتجنب االمتعاض من استعمال االجنليزية يف إشهارات الشركات العاملية جلأت إىل التعبري عن حمتويات     

الذي ترجم إىل اللهجة ) بانتني(رسائلها اإلشهارية باللهجات احمللية للبلدان كافة، والعربية باخلصوص، كإشهار 
اليت جسدهتا يف أكثر من عمل درامي دبلج إىل اللهجة ) مليس(ة السورية، بالنظر إىل تعلق اجلماهري العربية بشخصي

  . السورية
،  2يف مقال له" حممد حدوش"غري أن العمل على ترمجة اإلشهار يلفُه الكثري من الصعوبات كان قد أشار إليها     

-وركاكة الرتكيب، فمثالتُؤكده الوقائع اإلشهارية ؛ حيث احندرت كثري منها إىل مستوى األخطاء اللغوية والداللية 
، ويف إطار النصوص )أندريا دوتي(يف إشهار كرمية معاجلة ومملسة للشعر مسماة بـ -والنماذج ال يعدها متثيل

ويف ). ذو(بعدم إعمال حركة اجلر على ) بصفة كلية وجيعله ذو رطوبة(التحريرية اليت تصف املنتج وردت عبارة 
واألكثر إيالما يف تفريط املشهرين يف . بتحويل الضاد ظاء) مذهلة ختفيظاتنا: ( Citroёnملصق إشهاري عن 

سالمة اللغة العربية أن تورد عبارات خاطئة املعنى كالصورة اإلشهارية اليت يزعم فيها املشهر أن هذا املنتج يقوم 
شيخوخة ، فعلى هذا األساس إن ال)محاية متطورة من أشعة الشمس، ويعمل على تأخري الشيخوخة املبكرة(بـ

  !.؟"اللف والدوران"ستأتي يف وقتها احملتم، فلم هذا 

                                                             
        . 2008-08-30: ، جريدة الغد، صحيفة يومية عربية تصدر يف عمان، األردن، بتاريخاإلشهار بني اجلمالية واألمن اللغويسيكولوجية ، عيسى برهومة 1

 .2003، 19حممد حدوش، عن الرتمجة واإلشهار، جملة عالمات، العدد  2



217 
 

 
  )12(الصورة 

إن وحدة الثقافة والتفكري ال تتجسد إال من خالل وحدة لغوية، تتكفّل هبا لغة فصيحة خالية من اهلفوات      
وهو يعاني إشكالية التعبري عن مضامينه، ويدعي " عربيا"والركاكة، و ال ميكن احلديث عن جمتمع يسمي نفسه 

احلرج يف تسمية املنتجات، أو أنه يساهم يف رفع  مشهروه أو وسطاؤهم أن استعمال اللغة األجنبية جينب املشهر
مردودية البيع، أو أن خماطبة األفراد بالدارجة ميرر الرسالة اإلشهارية بأيسر طريقة، أوال يعلم أولئك أن هذا دعوة 

لكل إىل التفرقة بني فئات اتمع بالنظر إىل أن اللهجات تتعدد يف اجلزائر والوطن العربي ، فهل سنكتب إشهارا 
منطقة مثال؟ ومنه علينا تطبيق التوصيات والقرارات اليت طاملا تصدرها وزارات اإلعالم وجمامع اللغة العربية، 

، شهاراتضَرورة اعتماد الفُصحى لغةً لإلعالم يف وسائله املختلفَة، وتؤكِّد ضرورة مراقبة لغة اإلاليت حترص على 
  .واستعمالِ اللغة السليمة فيها

  :اعتماد فردانية اخلطاب- و- 2
أن هناك متييزا واضحا يف اخلطابات املوجهة للفرد تأخذ بعني االعتبار جنسه ذكرا كان "  أمحد راضي"يقول      

إن ثقافة االشهار والتمثالت الثقافية العامة اليت تنطلق منها يف اتمع ويف التاريخ وذلك يف إطار  «أو أنثى؛ حيث 
والتمثالت ) أسبقية الرجل(والنظام األبيسي من جهة ثانية ) أسبقية البضاعة والربح(الرأمسايل من جهة النظامني 

ثقافية -حضارية-تشري إىل مناذج وممارسات سوسيو ،االجتماعية والثقافية اليت تعيد إنتاجها كل هذه األشياء
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وبربط كل منهما مبواصفات وأعمال ووظائف  ،فعندما تقوم اإلرسالية اإلشهارية بفصل الرجل عن املرأة. مهيمنة
  1.» التمعينة، فإهنا تدعو املتلقني واملستهلكني، ذكورا وإناثا، إىل أن يتقمصوا تلك األدوار وأن يدونوا تلك التمثّ

كما ال جيب أن يغيب عن املرء تركيز بعض الصور اإلشهارية على اإلحياءات واإلغراءات اجلنسية، وكذا     
حيث جيد الفرد نفسه يف عالقة مطلقة مع ما  « .لغوية اليت تدعو إىل الفردانية واالنعزال والنرجسيةالدالالت ال

ضمن جمتمع أصبح أفراده مسكونني بشعار التفوق على كل شيء، مبا يف " (...) كل شيء ممكن"ميكن أن نسميه 
س الفرد يف الوصول إىل الكمال عرب فتستغل امليديا احلديثة عن طريق اإلشهار هو 2.»ذلك التفوق على أنفسهم 

  . آلياهتا اإلغرائية

 :Galaxy S Шزبوهنا حمدثة إياه عن هاتفها الذكي  SAMSUNGومن هذا املنطلق ختاطب شركة    
). ألنه مصمم يل:(  الذي يقول الشاري بشهادةبأن منتجها مميز ) 13(يف الصورة  SONYو ). صمم لك(
ه للمنتوج أو استفادته من اخلدمة املشهر هلا متييزا له عن امتالكَ يعدو ، والفردانية لديهتغذى روح األنانية فت

لكن بتأمل بسيط يف فحوى الصورة جند ما خيالف هذا؛ إن املستخدم للكمبيوتر احملمول ينحين له ، . اآلخرين
  .را هلاأسري هذه التكنولوجيا ال مسي، مما جيعله )الرمسيةالوظيفة البدلة توحي بطابع (معطال نفسه عن أعماله 

  
                                                             

 ،تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـة عالمات،منوذجا، جملة " األنوثة"و " الذكورة"أمحد راضي، اإلشهار والتمثالت الثقافية  1
  .وما بعدها 40، ص 1997، 7العدد ،املغرب

 .189ص  الفكر، عامل جملة، اجلسد وتوثني اإلشهار" السعادة" ضريبة رابح، الصادق 2
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ومن خدع آليات اإلشهار كذلك حماولته الظهور مبظهر الرباءة، ومبظهر الصديق الذي ال حيركه هاجس 
لذا غالبا ما يلجأ اإلشهاري إىل املطابقة . ، وإمنا هدفه تقديم مساعدات وخدمات)اجلانب االقتصادي(املنفعة 

من شيمنا كرم الضيافة، فلنتشبث بكرمنا؛ مع رونو نشعر : (ظيف لعبة الضمائربني املرسل واملرسل إليه بتو
قصد تغليب األنا اجلمعية وتغييب الذات ) حنن ( وأحيانا يتم اختيار اإلحالة الضمريية اجلماعية  1..).باألمان

صوت اجلماعة عامل قوي يف جعل الفردية  مما يسهم يف توليد الشعور مبتانة العالقة بني املشهر واملشهر له، والتعبري ب
  2.اخلطاب اإلشهاري غري قابل للدحض احلجاجي

باإلضافة إىل هذه اخلصائص حيسن الرجوع إىل الوظيفتني املذكورتني للنسق اللغوي يف الصورة اإلشهارية، ومها     
للصورة حبيث ال  النص اللفظي يوجه إدراك املتلقي ويقود قراءته جتعل،  وظيفة الرتسيخالرتسيخ والتدعيم؛ ف

دالالت جديدة  حني يقوم النص اللغوي بإضافةاليت تتحقق   وظيفة التدعيم أما ،يتجاوز حدودا معينة يف التأويل
 لكنها. ةحبيث إن مدلوالهتما تتكامل وتنصهر يف إطار وحدة أكرب ، وتندر هذه الوظيفة يف الصور الثابت. للصورة

 .اخل. …األشيع يف الصور املتحركة كالفيلم السينمائي والتلفزي والرسوم املتحركة

النصوص اإلشهارية هي عبارات أو مجل بصيغ خمتلفة حسب نوع اإلشهار، ذات خصائص استنادا إىل ما سبق، 
أو عاطفية أو ختويفية، على أن لسانية تبدأ بكوهنا متثّل اجلانب اإلقناعي احلجاجي بتوظيف أنواع اإلستمالة عقلية 

وجتسد النصوص مبدأ وحدة الفكرة معاجلة إياها بشكل خمتصر، . الثانية هي األكثر أثرا من الناحية اإلبالغية
يتميز بالرتكيز على الفوائد واملزايا اليت حيصل عليها املعين باإلشهار، أكثر من الرتكيز على جودة املنتوج نفسه أو 

ه، وتستغل يف هذا اإلطار أنانية املتلقي وميله إىل الفردانية لتبث له رسائل صيغُها تكرسها فيه ، الفوائد العملية ل
، مما "يفهمها"وتومهه بالتميز، ويف ذلك كلّه تركز النصوص اإلشهارية على اإليقاع باملتلقي من خالل خماطبته بلغة 

بدأت حتيد عن االستعمال الفصيح الرمسي إىل العامي أو طرح إشكالية اللغة يف اإلشهار، يف الوطن العربي ، وأهنا 
  .األجنيب أو اهلجني

                                                             
   .28فكر ونقد، ص  عمراني املصطفى، اخلطاب اإلشهاري بني التقرير واإلحياء، جملة 1
  .81، ص جملة دراسات أدبية لسانيةحممد خالف ، اخلطاب اإلقناعي ، اإلشهار منوذجا ،  2
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  :خالصة الفصل

إن امتالك آلة اللغة من حنو وصرف وبالغة، أو اكتساب منطق اللغة ومجاليتها، ال تُسعف قارىء الصورة     
يات أخرى مكملة، منطلَقها اإلشهارية يف القبض على املعنى أو املعاني املبثوثة داخلها، فاألمر يستدعي تقن

" األداء البصري" ، متثل اجلوانب الشكلية أو ما أطلق عليه )التعبري بالرسم(إبداعي كفن اخلط أو الغرافيزم 
كما أن احلديث . للحرف، الذي يعد ظهريا للمضامني اللسانية يف أداء وظيفة إبالغ املعنى الذي ال يكتمل بدوهنا

رة  طرح مسألة وجود  لغة إشهارية بسمات معينة، هتدف إقناع املتلقي باقتناء السلعة عن لغة اإلشهار داخل الصو
أو اخلدمة املُشهر هلا، واإلعتقاد بثقافة الشراء وما يصاحبها من عوامل حاملة، يصورها مصمم اإلشهار للمستهلك 

  .بذكاء
 



  

  

  

  

  

  

  
 

 
  
  

  

  

  

  



222 
 

  :مدخل

 ،كائنات (جيمع بني ما ينتمي إىل البعد األيقوني  تنتج عن كلّ مركباملضامني الداللية للصورة  ن املضمون أوإ    
اإلنسان من صنع  عناصردا يف وبني ما ينتمي إىل البعد التشكيلي جمس ،املؤدية إىل إنتاج داللة ما... ) أشياء

مركبا ينتج ) لغة بصرية(ملفوظا بصريا أدت إىل النظر إىل الصورة باعتبارها  ،وخطوط وأشكاال األوانأضفى عليها 
  .التشكيلي ويقوني األ العالماتينيستويني املدالالته استنادا إىل التفاعل القائم بني 

الصيغ النظرية هي اليت أرست دعائم حتليل اللغة التشكيلية، من خالل جمموعة من " Mu مو"وكانت مجاعة      
األلوان واألشكال  :البحث عن املضامني الداللية للعناصر التشكيليةب ،اليت حتدد إواليات التعامل مع مكوناهتا

أمهيتها الكبرية يف بناء معاني الصورة، فهذه العناصر هي وحدات داخل  ، من منطلقومنط اشتغاهلا. واخلطوط
وليست جمرد متغريات أسلوبية، كما كان ينظر إىل ذلك يف مرحلة  ،ةلغة بصرية هلا قواعدها الرتكيبية والداللي

سابقة يف تاريخ التحليلي السيميائي، وهي تدل اعتمادا على ما أودعها فيها اإلنسان من قيم، مردها النماذج 
  .الثقافية وقد تكتسي طابع احمللية بالرجوع إىل انتماء الفرد
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  . تقنيات األلوان: املبحث األول

دم، باعتباره وسيلة للتمييز بني الكثري من األشياء املتعلقة باجلانب اإلنسان اللون اهتماما كبريا منذ الق ىلأو    
أيام "، و"كذبة بيضاء"و ،"أحالم وردية"، و "ضحكة صفراء: "يقالف  ،البصري ، كما ارتبط باللغة واألحاسيس

 لدرجةكل لون يرتبط حسب التقاليد  ،هذا هو اللون الذي يتعايش معنا يسكننا وميتلكنا .إىل غري ذلك "سوداء

  .سطوةله مقدسا معها يصبح 
وإذا كان الفيزيائيون والكيميائيون درسوا اللون كضوء أو كمادة للصباغة، فان الفالسفة والفنانني حاولوا     

إال واستحضرنا الفنون التشكيلية باعتبار أن الفنانني هم ما استحضرنا كلمة لون نه كلّأل  ،الكشف عن دالالته
اإلشهار من مجلة  و مصمم .حبس خاص الذي يريدون التعبري عنه ،لوا عاملهم اخلاصالذين يشتغلون به ليشكّ

 ال صورة فأية هؤالء املشتغلني باأللوان، وعليه اإلحاطة بكل ما من شأنه أن يعينه على توظيفها أحسن توظيف،
ملونة، وهذا الريب ينطبق على الصورة اإلشهارية، اليت حيتل فيها اللون  كانت إذا إال ومؤثرة وفاعلة كاملة تصبح

  .الصدارة ببعديه اجلمايل واإلحيائي

  :تعريف اللون- 1

إن كل ظاهرة يف الطبيعة مرتبطة بألوان معينة، فهي جزء أساس يف تكوين األشياء عامة، وغالبا ما يستق      
وقد مسح التطور التكنلوجي بالتوسع ... اللون من الطبيعة، مثل السماء، البحر، األرض، اجلبال، الشمس،
الفرد أينما حل، مضيفة إىل حياته نكهات الالهنائي يف استنباط وابتكار األلوان من هذه املصادر، لتحيط ب

  .     متنوعة
 الفسيولوجي التأثري ذلك هو اللون ال يوجد اتفاق حول حتديد مفهوم شامل ودقيق للّون، إال أنه من الشائع أن    

 اناجتً كان معني، سواء عنصر سطح عن املنعكس للضوء استقبال من العني، شبكية يف حيدث األثر الذي عن الناتج
 ومن .لإلنسان العصيب اجلهاز خارج وجود له وليس إحساس إذًا فهو . ملون ضوء عن أو ملونة صباغية مادة عن



224 
 

 مثال، الشمس كشعاع أبيض شعاع عليه سلّط ما فإذا اللون، عديم جسم أو شكلُ سطح كل يعد الفيزيائية، الناحية

 ألوان من أخرى موجات شعاعيه ويعكس معينة، شعاعيه موجات الذري تركيبه حسب ميتص السطح فإن هذا

 سطحه، لون وميثل الشكل ذات من ينبع وكأنّه يبدو العني، ولوهنا تراها اليت هي املعكوسة املوجات هذه. الطيف

  اللون باجتاه ينحى يبدو صفراء أشعة فتحت .بيضاء أشعة حتت إال ما لسطح اللون احلقيقي رؤية ميكن ال وهبذا

  1.وهكذا األمحر اللون باجتاه ينحى محراء أشعة وحتت األصفر،

إن ...خيتلف الناس يف إحساسهم باأللوان من العمى الكامل إىل احلساسية البالغة اليت تصل إىل حد اإلرهاف    
درجة من اللون،  180عدد األلوان قد أوصله بعضهم إىل بضعة ماليني، ولكن العني العادية ميكنها أن متيز حوايل 

  2.لفظا 30تطيع الشخص املتوسط أن يعطي هلا أكثر من ال يس

واأللوان صارت تستخدم يف شتى ااالت، ألغراض وظيفية متعددة، كأن تستخدم على أساس أهنا متيز      
، و كذلك يرتدي الكشافة وعمال )كل صنف منها هلا لون خاص(املوظفني ودرجاهتم؛ فهي مميزة ألنواع اجليوش 

على أن تأثري األلوان ال يقتصر على اإلنسان فحسب؛ بل أثبتت . لباسا مييزه اللون.... النظافةالغابات و عمال 
  3.التجارب بأن هلا تأثريا على الكائنات من حيوانات ونباتات

  

  :دالالت األلوان- 2

  :دالالت األلوان عند األمم- أ- 2

مجة وخمتلفة باختالف وجهات النظر بني الشعوب واألمم،  اكتسبت األلوان على مر العصور دالالت ومعاني    
فاأللوان حتمل من الدالالت الرمزية واإلحيائية اليت أضفتها عليها تقاليدها الثقافية واالجتماعية، بكل ما حتمله من 
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 منظومة فكرية عامة، تتضمن حتى األساطري واخلرافة واألدب الشعيب، من جهة، وقيمها الدينية اليت شكلت
و متاشيا مع موضوع البحث البد من أخذ فكرة حول دالالت األلوان حتى . طقوسها ومعتقداهتا، من جهة ثانية

يتسنى للدارس أخذها بعني االعتبار يف حتليله للصور اإلشهارية، و بالتايل ميكنه احلكم على اختيارات املصمم، 
   . بالرجوع إىل انتمائه الديين أو الثقايف أو حتى الفين

  :دالالت األلوان يف الرتاث الشعيب. 1- أ- 2
يعكس الرتاث الشعيب كثريا من الدالالت االجتماعية لأللوان، ونظرة الشعوب إليها، وقد ظهر كثري من هذه     

  :الدالالت بتأثري اخلرافات أو املعتقدات، ومن أمثلة ذلك
  :اللونان األسود واألبيض- 

ود مبقابله األبيض، واستخدام األول يف املناسبات احلزينة واملواقف غري هناك شبه اطراد على ربط اللون األس    
وهلذا جند اللون األسود مرتبطا يف الطبيعة بكثري من األشياء املقبضة . احملبوبة، والثاني يف املناسبات السعيدة

ليلة املنديل "و " لة وليلةألف لي"أما عن رمزية اللون األبيض كما ورد يف . املنفرة، فهو مرتبط بالليل خميف وموحش
  1".كليلة ودمنة"إشارة إىل سالم احملبني على احملبوبني، ورمزا للخري والتفاؤل واخللق القويم يف " األبيض

  :اللون األخضر- 
استقرارا يف دالالته، وهو من األلوان  - العربي خصوصا-يعد اللون األخضر من أكثر األلوان يف الرتاث الشعيب     

ويبدو أنه استمد معانيه احملبوبة من ارتباطه بأشياء مبهجة يف . ات اإلحياءات املُبهجة كاللون األبيضاحملبوبة ذ
الطبيعة كالنبات وبعض األحجار الكرمية كالزمرد، ثم جاءت املعتقدات الدينية لتعمق هذه اإلحياءات حني 

اء األخضر يف األدب الشعيب مرتبطا وأكثر ما ج. استخدمت اللون األخضر يف اخلصب والرزق ويف نعيم اآلخرة
باخلصب الذي يبعث على التفاؤل وباجلمال املستمد من مجال الطبيعة، والباب الذي توحي به خضرة النبات 

  2.اللهم اجعلها علينا سنة خضراء: الغض الرطب، كأن يقول العرب
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 ويف اليابان يرمز. ويف الصني القدمية كان األخضر يرمز إىل الشرق والغابات واعترب من األلوان اخلمسة الرئيسة    
واهزة بشكل مرتف يف قطارات  ،إىل السالمة والرتف، ولذلك فإن تعبري العربات اخلضراء يعين العربات األوسع

  1.السكة احلديدية، كذلك فإن سيارات الطواريء تطلى باللون األخضر كداللة على السالمة

 ارتبط وقد لون التشاؤم، فهو الغربية، الثقافة يف سلبية داللة له فإن إجيابية عند هؤالء، داللة لألخضر كان إذا    

 ويف القمار، موائد يف استعمل دورا أوليا، ولذلك واحلظ واملخاطرة املغامرة فيه تلعب ما بكل الغربية العقلية يف دائما

 قساوسة ووظفه .والتغري للتحول والقابلة الثابتة غري مرتبط باألشياء لون فهو )القدم كرة مالعب( الرياضة قاعات

 البيئة الصافية ولون الطبيعةويف الثقافة املعاصرة يعرب اللون األخضر عن  2.الشيطان على للداللة عشر الثالث القرن

" املارجيوانا"تعاطي ميثل  ذلك جانب إىل وهو .البيئة محاية منظمات وظفته الداللة وهبذه والنظافة، والصحة
  .يف الواليات املتحدة وأوربا) خمدر(
  :اللون األمحر- 

تنوعت  دالالت األمحر يف الرتاث الشعيب وتباينت مفهوماته بصورة جتعله لونا مميزا، وقد جاء هذا التباين نتيجة     
بعضها يثري البهجة واالنشراح وبعضها يثري األمل واالنقباض، فمن ارتباطه بلون الدم   ،الرتباطه بأشياء طبيعية

عال احلروب، ومن ارتباطه بلون النار مادة الشيطان استعمل للتعبري استعمل للتعبري عن املشقة والشدة واخلطر وإش
عليه ثياب : ومن ارتباطه بالذهب والياقوت والورد استعمل رمزا للجمال مثل. عن الغواية واإلثارة اجلنسية

ا فاخرة، وعلى رأسه عمامة كبرية محراء، ولظهوره على بعض أجزاء اجلسم نتيجة انفعاالت معينة استعمل رمز
   3.للخجل واحلياء تارة، وللغضب تارة أخرى

فهو رمز للمقدرة الذاتية واإلرادة الصلبة واحلضور القوي، ويرمز أيضا إىل : أما عن اللون األمحر القرمزي    
الصفات القيادية والسيطرة والتفوق، ويعترب هذا اللون نقطة انطالق اجلسد املادي، إذ أنه ميثل زخم احلياة يف 
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كذلك دفق العاطفة يف األجسام الباطنية، كما يرمز هذا اللون إىل القوة النفسانية أو الطاقة الباطنية اليت اجلسد، و
يف حني يرمز اللون األمحر الصارخ إىل العنف والعدائية والتعلق . يستطيع املرء بواسطة اإلرادة توجيهها حيثما شاء

  1.فس وإىل امللذات الدنيويةويرمز أيضا إىل الفطرة املتأصلة يف الن ،باألرضيات

محر سياسيا وعسكريا أمصطلح خط : ويف فرتة معينة اختذ اللون األمحر معاني ذات منحى سياسي منها أن    
من مظاهر : اخلط األمحر . الشيوعية هو لون الثورة البلشفية السوفيتية ورمز احلركة .مرتعنى احلد النهائى لأل

انشأ خط هاتفي مسي باخلط األمحر بني البيت األبيض  وبعد أزمة الصواريخ الروسية بكوبا ،االنفراج الدويل
  2).االحتاد السوفييت(األمريكي بواشنطن والكرملن مبوسكو 

  :اللون األصفر- 

ليس للون األصفر إحياءات ثابتة، فهو تارة يستمد داللته من لون الذهب وتارة من لون النحاس، كما يستمدها     
   3. أحيانا من صفرة الشمس عند املغيب، وأحيانا من لون بعض الثمار مثل الليمون والتفاح، والطيب والزعفران

رمز الرتكيز الذهين والفهم الباطين، والتألق واإلشراق، وهو كذلك رمز الوعي والعقل وقدراته والفكر وأبعاده، و
  4.ويرمز أيضا إىل املخيلة واملقدرة على التصور، وعلى اخللق واإلبداع واإلتقان

  :اللون األزرق- 

وهو إىل جانب هذا من . مل يتحدد مدلول األزرق عند العرب بل تداخل مع األلوان األخرى كاألبيض واألخضر    
رة يف الطبيعة، كما أن درجاته تتفاوت تفاوتا كبريا يقربه من األبيض حينا، ومن األسود حينا، فقد األلوان الناد

                                                             
، ص 2000، 48-47، العددان 24لوان ورموزها، جملة احلداثة، جملة فصلية تعنى بقضايا الرتاث الشعيب واحلداثة، الد مارلني دمرجيان أفرام، معاني األ 1

178-179.  
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ويستخدم األزرق  1.ورد عدة مرات مشريا إىل اجلن، أو يقال هنارك أزرق ويعنون أسود لليوم اململوء بالشر
  .الفريوزي كـتعويذة من احلسد

إذ " لون الربابرة"زرق حيظى بتقدير كبري لدى الرومانيني الذين كانوا يعتربونه أما بالنسبة للغرب فلم يكن اللون األ    
عندما يتلونون به، بينما كانوا يفضلون أكثر األبيض واألمحر " األشباح"أنه جيعل جنود الربابرة كـ" قيصر"اعترب 

رمانيون يصبغون أجسادهم وكان ماسيت اإلغريقي قد اختذ موقفا سلبيا من هذا اللون الذي كان اجل. واألسود
  .به قبل خوض املعارك

وكان أن ختلص األزرق من أثقال الرببرية والتوحش، وانتقل من كونه ذلك اللون املخفي واملهزوم بل وامللعون     
والشرير أحيانا يف القديم، إىل أن تربع على عرش األلوان يف أوربا بعد أن مر مبرحلة العصور الوسطى اليت صار يدل 

 هناياهتا على الفرح واحلب واالستقامة، ليصبح اللون املفضّل يف أوربا املعاصرة، وله مكانة سياسية جعلته لون يف
   2. العلم الرمسي لفرنسا ولالحتاد األوروبي وغريها

  :دالالت األلوان يف الرتاث الديين. 2- أ- 2

رمزية، ومنها ربط بعض املمارسات الدينية  أعطت كثري من الديانات لأللوان قيمة خاصة، واختذت هلا دالالت    
  .بألوان خاصة

  :األصفر - 

 وكان لون البوذيني املفضل األصفر أو. يف الصني واهلند، فالربامهة اختذوه مقدسا  اللون األصفر لون مفضل    
استخدمته الكنيسة يف اللوحات املقدسة يف شكل  ،الذهيب، كذلك كان األصفر مقدسا يف املسيحية األوروبية

ووردت الصفرة يف الكتاب املقدس مخس مرات من بينها مرتان لإلشارة إىل . خلفيات من أوراق الشجر الذهبية
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   :وقد ورد األصفر ومشتقاته مخس مرات يف القرآن الكريم كقوله عز وجل. اخلوف واالضطراب    

             ]وورد عشرات املرات يف احلديث النبوي الشريف]. 69:البقرة .
ورمبا كان الرتباطه البارز  -"أمحد عمر خمتار"حسب - وبتتبع الرتاث اإلسالمي مل توجد هلذا اللون قيمة خاصة

  1.الثياب هبماختاذمها مادة خلضاب الشعر واللحية ولغسل و ابالزعفران والورس ، 

  :أما اللون األبيض- 

. ، وكان يضحى له حبيوانات بيضاء"Jupiter"فقد كان منذ العصور القدمية مقدسا، ومكرسا إلله الرومان      
وكثر ورود هذا اللون يف الكتاب . وألن اللون األبيض يرمز للصفاء والنقاوة فإن املسيح عادة ما ميثل يف ثوب أبيض

وقد ورد لفظ األبيض يف القرآن الكريم إحدى عشرة مرة، ورد بعضها مبعناها احلقيقي . واإلشراقاملقدس للتفاؤل 
    :وبعضها اآلخر رمزا للصفاء والنقاء، أو رمزا للفوز يف اآلخرة نتيجة العمل الصاحل يف الدنيا لقوله

                  ]107:آل عمران .[  

يهمنا منها ما حتمله  ،ويعد هذا اللون من أكثر األلوان ورودا يف احلديث النبوي، إذ ورد ما يقرب من مائة مرة    
كان رسول ا صلى ا « : فقد جاء بعضها رمزا للنقاء والرباءة والطهر مثل ؛من إشارات ودالالت اجتماعية
، كما جاء » ) مع ما هو ثابت يف أحاديث أخرى أن الرسول كان أمسر اللون(عليه وسلم أبيض مليح الوجه 

بيض عن ميني أمرهم بصيام األيام البيض، أسألك القصر األ: بعضها مرتبطا ببعض العقائد أو املأثورات الدينية
كما جند إشارات يف بعض األحاديث النبوية ترمز إىل بياض الوجه يف الدنيا واآلخرة مبعنى االبتهاج والسعادة . اجلنة

وقد استخدمه رسول ا صلى ا عليه وسلم لونا للوائه يوم الفتح للداللة  2.نتيجة اإلحساس بالنجاح والفوز
  .     على السالم
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  :اللون األسود-  

وقد ورد ذكر هذا اللون . كان مكروها منذ القدم، وقد رمز القدماء به وبكل األلوان القامتة إىل املوت والشر    
يف القرآن الكريم سبع مرات ارتبطت مخس منها بالوجه، وما يتحول إليه من سواد يف الدنيا واآلخرة نتيجة سوء 

اذهبوا إىل بعض « :رت منه، ففي قوله يف امللبس ونفّ وكذلك فقد كرهت األحاديث النبوية لون السواد. األفعال
وكذلك استخدمت السواد مع القلب لإلشارة إىل احلقد والضغينة، وقد استعاذ » نسائه فلتغريه، وجنبوه السواد

  1.الرسول الكريم من اللون األسود، ووصف الفنت والظلم بالسواد

  :اللون األزرق- 

ولكن . وهو أحد األلوان املقدسة بالنسبة إليهم"  Jehovahالرب "ميثل مكانة خاصة عند اليهود فهو لون     
األزرق قليل األمهية يف املسيحية ومن النادر استخدامه يف الطقوس الكنيسية، ومل يرد هذا اللون مطلقا يف الكتاب 

ديث النبوي ثالث مرات ويف كلتا احلالتني ورد يف جمال املقدس، ولكنه ورد يف القرآن الكريم مرة واحدة ويف احل
  : فقد فسر العلماء قوله تعاىل. الشيء املكروه              ]بأن املراد ]: 102:طه

   2. ازرقاق سواد احلدقة عند ذهاب نور البصر

  :اللون األخضر- 

ويسمى لون الكاثوليك املفضّل، ويستعمل يف عيد . ميثل األخضر يف العقيدة اإلخالص واخللود والتأمل الروحي    
وورد يف الكتاب املقدس بضعا . واللون األخضر احلائل هو لون التعميد عند املسيحيني. الفصح لريمز إىل البعث

  . وورد بعضها كلون حمبوب مفضلوعشرين مرة دار معظمها حول العشب والنبات وورق الشجر، 

                                                             
 .225-223أمحد خمتار عمر، اللغة واللون ، ص  1

  .225- 223، ص  نفسهاملرجع  2



231 
 

ارتبط عند املسلمني بالنعيم  ،ومن أجل ارتباط هذا اللون باخلصب والنماء، وباحلقول واحلدائق واألشجار    
  :اللون األخضر هو لون األلوان عند املسلمني ومقاعد جلوسهم يف اجلنة، لقوله تعاىليعد ولذا . واجلنة يف اآلخرة

             ]وورد يف احلديث النبوي أكثر من ثالثني مرة ]. 31:الكهف
   1 .جند الباقي مرتبطا مبعاني اخلري واجلمال والعطاء -وهو القليل–إذا أخرجنا منها ما جاء يف معناه احلقيقي 

  :اللون األمحر- 

وهو رمز جلهنم يف كثري من الديانات، حيث  ،يرمز يف الديانات الغربية إىل االستشهاد يف سبيل مبدإ أو دين    
ورد معظمها يف معناه  ،وقد ورد هو ومشتقاته يف الكتاب املقدس حنوا من عشرين مرة. توصف جهنم بأهنا محراء

أما يف القرآن الكريم فلم يرد إال مرة . بيب أو للسماءاحلقيقي وصفا للخيل أو الثياب أو للماء أو للخمر أو للح
    :واحدة  يف معناه احلقيقي وهو قوله تعاىل                  ]27:فاطر  [

بعضها يف اللون املعروف وبعضها مبعنى األبيض، وبعضها مبعنى  ،وورد يف احلديث النبوي ما يزيد عن مخسني مرة
     2.األصفر، وقد محل يف أحيان كثرية دالالت ورموزا خترج به عن جمرد اللون

 :دالالت األلوان من الناحية النفسية والصحية- بـ- 2

الذي يعكس شخصيته ويفصح  ،ن علماء نفس خمتصون من حتديد العالقة بني اللون املفضل لدى الشخصمتكّ    
واستنادا على ذلك ظهر ما يسمى  3. وبني حالته الصحية ،عن ميوله وصفاته ومزاجه والروح املسيطرة عليه

 .العالج باأللوان

                                                             
 .226-225، ص أمحد خمتار عمر، اللغة واللون  1

 .227-226، ص نفسهاملرجع  2

 . االبتسامة، املوسوعة العلمية، العلوم املتخصصة، علم النفس، االلوان جملة   3

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_32050.html 2009-10-30، اسرتجع بتاريخ. 
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ل هذا التأثري إىل وسرعان ما يتحو ،على نفسيته ر بصورة مباشرةوأوضح هؤالء أن األلوان احمليطة باإلنسان تؤثّ

املتسللة إىل اجلسد  ،ببعض األمراض اليت تُعرف بأمراض النفس جسدية اجلسم قابال لإلصابة تأثري عضوي جيعل
  .النفس من باب

لونه بالنشاط واحليوية األشخاص الذين يفضّ إذ يتمتع ،هو لون الطاقة واحليوية األمحرووجد الباحثون أن اللون     
أما .ون باجلانب احلسي أكثر من اهتمامهم باجلانب املعنويوهم يهتم ،والديناميكية والشجاعة واحلساسية الشديدة

 ،وينشط عمل املثانة بالنسبة للصحة فيؤثر اللون األمحر تأثريا إجيابيا على األكزميا واحلروق واألعضاء التناسلية
بارتفاع ضغط الدم، أو كان سريع  ولكن جيب احلذر من هذا اللون إذا كان عند الشخص استعداد لإلصابة

   .نفعالاال
 بشخصية جادة حساسة هيتمتع األشخاص الذين يفضلون ،بارداللون ال األزرق أشار اخلرباء إىل أن اللون    

املطلقة، ولذلك فهو يشري إىل  رمزا للمعاني يعدخصوصا وأن هذا اللون  ،حمافظة تراعي ضمريها يف املقام األول
الديكور خاصة يف غرفة النوم، للمرضى الذين يعانون من  وينصح به يف قطع ،احلب للحياة وللمساحات الشاسعة

وله أثر إجيابي على عمل  ،االسرتخاء والسكينة واسرتجاع احليوية املفقودة فهو يساعد على ،األرق والعصبية
األعصاب  ولكنه ال يناسب أصحاب ،والرئتني ويوصى باستخدامه ملرضى الربو والقلب والشد العصيب القلب

  .إيقاع مثبط للهمم أبرد ألوان قوس قزح وله كونُه ،نقصهم الطاقة واحليويةاهلادئة ومن ت
لون احلكمة مثاليون ومتفائلون وسعداء  وهو األصفروالحظ العلماء أن األشخاص الذين يفضلون اللون     

صاحبه الذي يعترب رمزا للضوء والثراء، وميكنه شحن  حيث تتناغم صفاهتم مع صفات هذا اللون ،وحكماء
ر هذا اللون إجيابيا على عمل الكبد والطحال والبنكرياس والغدة الدرقية يؤثّ كما .باحليوية والقدرة على اإلبداع

اليت  وينصح باستخدامه بشكل خاص للشخصيات ،اهلوائية ويقوي اجلهاز العضلي والعصيب يف اجلسم والشعب
  .لالكتئاب والتشاؤم ، وملن لديهم استعدادتعاني من عسر يف اهلضم أو إمساك مستمر أو صداع نصفي
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    الربتقايلاللون  دعي هذا اللون ذوي شخصيات اجتماعية من الدرجة األوىل،  وابمن األلوان املبهجة، ويكون حم
وابتهاجها الدائم، وغالبا ما يكونون امللجأ ملن يعانون من ضغوطات نفسية  حمبوبة من اجلميع بسبب بشاشتها

وسالمة  نظرا لقدرهتم على الوصول ببساطة شديدة إىل قلوب اآلخرين بسالسة أسلوهبم ،اجتماعية ومشكالت
اهلضم وينشط اجلهاز  ويساعد هذا اللون على .أفكارهم ورغبتهم األكيدة يف التواصل مع مجيع من حوهلم
  .للنعاس امقاوم الون دعوي التنفسي وينصح به ملن يعانون من اإلرهاق يف العمل أو املنزل،

خيالية، تبدو وكأهنا تنتمي إىل عامل آخر غري الذي  البنفسجي ويرى اخلرباء أن الشخصيات اليت تفضل اللون    
وتعرف كيف هترب من الواقع  ،خالقة ومبتكرة تتسم بقدر من الروحانية واحلساسية نعيش فيه، هي شخصيات

على وظائف  وله تأثري إجيابي ،الت والعصبية الشديدةويساعد هذا اللون يف مقاومة االنفعا .األحالم عن طريق
به للشخصيات احلزينة، أو الذين لديهم  الطحال وعملية تنقية الدم، كما يساهم يف الوقاية من التسمم ولكن ال ينصح

  1.واإلحباط استعداد لإلصابة باالكتئاب
  ومتماسكة بل وحديدية ولكنها يف الوقت صلبة البينل اللون أظهرت التحليالت أن الشخصيات اليت تفضّكما     
 .ملا يقوله اآلخرون جمتهدة ومثابرة ال جتذهبا التفاهات وال تلقي باالً، هادئة وبناءة تقوم بعملها على خري وجه هنفس

  .الناحية الصحية على ختفيف آالم الظهر ومحاية البشرة ويساعد من
 ،لبساطتها ووضوحهاوحليمة ميكن الوثوق هبا متفامهة لشخصيات متساحمة  األخضر ويرمز لون البساطة     

وتعترب الدقة يف  الفنانني على اختالفهم، ومييز أصحاب النفوس املرهفة احلس احملبة للحركة والنشاط، وهو لون
ويساعد على العمل بشكل متوازن، ويقاوم اهلياج  من أكثر األلوان هتدئة للجهاز العصيب، هوو ،العمل أبرز خصاهلم

  .املعدة الناجتة عن االضطرابات العصبية العصيب، كما يعمل على تسكني تقلصات
 غامضة ومنطوية على نفسها، وتعيش يف عامل مغلق ومظلم، هالشخصيات اليت تفضلف األسودبوفيما يتعلق     

أوتيت بكل ما  ورغم ذلك فهي حتاول أن تضفي احليوية على حياهتا ووجودها ،ة للغايةوهي شخصيات متكلفّ

                                                             
  .املرجع السابق، ص نفسها 1
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شيء ويظلل أعضاء اجلسم  فهو خيفي كل ،ودوره يف الصحة يقتصر على امتصاص الضوء واحلماية .من قوة
  .فريحيها ويبعث على النعاس

 يف النقي فيدل على العقالنية حيث متيل شخصيات هذا اللون إىل العقل واالتزان الفكري، وال يقف األبيضأما     
وهي  ،وهتوى تعدد الصداقات وخصوصا الناجحة ،أو اضطراباتوجهها شيء وال تعاني من مشكالت 

سلبية، لذا فهو رمز للنقاء  وليس هلذا اللون آثار .شخصيات حمبوبة إمجاال نظرا للطفها وعذوبتها وأدهبا اجلم
 .وخصوصا جهاز املناعة واحليوية والوضوح، ويستخدم يف التهدئة وتقوية األعضاء

  :دالالت عامة- جـ- 2

مما يشيع من مدلوالت لأللوان يف االستعمال اليومي يف وقتنا الراهن، ومن مقاربة ما ورد يف كثري من املراجع،     
  . ميكن استقاء دالالت عامة قد ترتقي إىل حد االتفاق

بالراحة  يرمز إىل الشوق والليل الطويل الذي ينتظر شروقه واحلزن والبعد والسعة، كما أنه لون بارد يوحي: األزرق-
  .واالسرتخاء، يعرب عن البحر، الفسحة، رمز الوفاء والعدالة، يوحي بالسالم واجلدية

يرمز إىل السرور واالبتهاج والذبول والنور واإلشعاع، ويتّخذه البعض رمزا للخداع والغش والغرية، وهو : األصفر-
  .رمز للثروة والغنى

ان والدماء واحلركة، كما يوحي بالنشاط واحليوية، واحلب يرمز إىل احلرب والدمار والنري: ودرجاته األمحر-
  .والغضب واخلطر

  .يرمز إىل الطهر والصفاء والرباءة واحلرية والسالم واالستقرار، والعفة والتواضع: األبيض-

اهلدوء واحلياة واالستقرار واالزدهار والتطور والنماء، يضفي السكينة على النفس، يوحي : األخضر ودرجاته-
  .بالصرب والثقة واألمل

  .يرمز إىل الدفء واالجنذاب والذوق والشوق، واإلثارة: الربتقايل-
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  .الظالم والكآبة واجلهل، وكذا احلزن والغياب والتمرد: األسود-

وقد يرمز إىل التداخل . لون حيادي مييل إىل الكآبة واخلضوع من جهة، واجلهد والوقار من جهة ثانية: الرمادي-
  .والضبابية

  .يوحي باجلدية، الصدق االحرتام وهو رمز األمل، اجلاللة، يولد االحساس بالوحدة: البنفسجي-

  1.يعطي انطباعا باملادية والقسوة والغضب، ومن جهة أخرى يراه البعض هادئا حمافظا يرمز للمثابرة: البين-

  

  :األلوان يف الصورة اإلشهارية الثابتة- 3
  :أسباب استخدام األلوان  - أ- 3

إن األلوان من أكثر مكونات الصورة اإلشهارية أمهية، إن مل تكُن أمهها على اإلطالق، فالطاقة الفنية اليت      
اليت تسهم  ،حتويها، تتيح للمصمم التعبري هبا عن فكرة اإلشهار بأسلوب جذاب، عن طريق توظيفه األلوان املشرقة

األحباث املتقدمة يف هذا اال أثبتت أن األلوان جتذب االنتباه حيث أن « . بالدرجة األوىل يف التأثري يف املتلقي
أكثر من األبيض واألسود، كما تساعد على تكوين صورة ذهنية صحيحة لسلعة ما، وأن املشاهد ميكن أن 

 2.»يتحصل على فكرة دقيقة عن الشكل الذي تكون عليه السلع يف الواقع إذا ما عرضت األلوان يف اإلعالن 
ينطبق أكثر على السلع االستهالكية كاألجهزة املنزلية واألغذية احملفوظة واملعلّبات واملنسوجات، اليت  وهذا ما

  .يلعب اللون فيها الدور األكرب إلظهارها

                                                             
رضوان بلخريي، سيميولوجيا الصورة بني النظرية : و. 113مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل، ص -قدور عبد ا ثاني، سيميائية الصورة 1

 . 97-96، ص 2012، 1والتطبيق، دار قرطبة للنشر والتوزيع، احملمدية، اجلزائر، ط

 .313، ص 1993البيعية، الشركة العربية للنشر والتوزيع،  القاهرة،  نبيل حسني النجار، اإلعالن واملهارات 2
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ويأتي اللون إىل الصورة اإلشهارية جمسدا يف أشياء أو جمسدا يف مالبس، أو تستوعبه أشكال كاملثلث واملربع      
وهذا حيدد وظائف اللون يف الصورة .  كل حالة من هذه احلاالت نكون أمام داللة بعينها أو دالالتوالدائرة، ويف
  .كما سيأتي

  1:وظائف األلوان يف الصور اإلشهارية - بـ- 3

  :جذب االنتباه-1

فاأللوان اجلذابة تبدو كأهنا تقفز من الصفحة إىل القاريء وتناديه بقوة، وأفضل مثال هو اللون األمحر الذي جيعل    
هذا األخري إذا . األشياء تبدو أكرب وأقرب من احلقيقة، باإلضافة إىل األلوان الدافئة مثل الربتقايل واألصفر

  .راستخدم كلون للخلفية يسهم يف إبراز السلعة أكث

  :تأدية وظائف رمزية-2

حيث هناك مدلوالت ورموز معينة لكل لون، متفق عليها بني الشعوب أو الطوائف، فاللون األمحر مرادف للثورة     
ويف عديد الصور اإلشهارية . والدم، واللون األسود للحزن، واألبيض للنقاء والطهارة، واألخضر للنماء واالزدهار

لى شيء أو فكرة يربز اسم العالمة أو العنوان أو النصوص التحريرية بلون أمحر، كما إذا أراد املشهر الرتكيز ع
  .تعتمد الشركات املنتجة لسلع نسائية على األلوان الباردة كالزهري واألزرق الفاتح واألبيض

شهارية؛ فالصورة األمنوذج املقرتح توظّف فيه الدالالت الرمزية لأللوان للوصول إىل إبالغية واضحة للفكرة اإل     
استخدم فيها اللون البنفسجي يف اخللفية و للعنوان رمزا للتجديد واحلساسية الفنية، وهو كذلك رمز ) أ14(

وبطبيعة احلال املثالية يف عصرنا تعين االستفادة وتوظيف كل ما هو " حول إىل اللون املثايل" للموضة أكده العنوان 
  . خللفية نفسها توجد أكسسوارات ذات تصاميم حديثةجديد، يعزز هذا الطرح أنه يف ا

                                                             
  .بتصرف 13- 12طلعت عيسى، مذكرات يف اإلعالن كتابة وتصميم، ص  1
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جعلت من اللون األمحر لونا للخلفية والعنوان كذلك، وال ختفى رمزية هذا اللون، وكونه ميثل ) ب14(والصورة     
ليدعم ذلك، ويزيد عليه لفت االنتباه " حول إىل التصميمات املبهرة: "روح اجلمال، سيما أن العنوان بصيغته جاء 

يظهر أهنا من طراز كالسيكي،   ، ووظف يف اخللفية جزء من لوحة فنية)JOTUNدهان (أكثر إىل السلعة 
  . تأييدا لرمزية األمحر القارة

ملا لألرزق من داللة على الرحابة واالتساع وكذلك ) ج14(يف الصورة  يف حني كان استخدام األزرق الفاتح     
نات املعروضة إشهاريا، بإمكاهنا أن تسع كل ماهو موجود يف العامل، ومنه جاء الرمسية، فهو يدل هنا على أن الدها

، وتأكّدت هذه الداللة أكثر بوجود أشهر املباني العاملية يف اخللفية، فاملشهر يريد "حول إىل األشهر عامليا"العنوان 
  .نظرا جلودته JOTUNإقناعنا بأن هذه املباني قد طليت بدهان 

        
  )ج14(الصورة           )             ب14(الصورة           )                  أ14(الصورة                 

  :إضفاء تأثريات معينة-3

، والربودة )األمحر الالمع والبنفسجي القوي(، واإلثارة ) األزرق واألخضر، واأللوان الفاحتة(مثل اهلدوء     
، وإشاعة روح )الربتقايل والذهيب واألصفر والبين الفاتح والوردي(، والدفء )لفاتحاألبيض والرمادي واألزرق ا(
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األلوان (، واألنوثة )الغوامق والبين واألمحر الغامق والرمادي(، والرجولة )األلوان األولية الالمعة والفضية(الشباب 
  ).الفاحتة واألصفر الباهت ودرجات األمحر

اخللفية وما له من دور يف إبراز السلعة؛ فمثال جيري الرتكيز على اخللفيات السوداء من بني هذه التأثريات لون     
أو القامتة إلظهار بعض املنتجات النسائية التجميلية، أو الساعات أو السيارات، الرتباط األسود باألناقة من جهة 

  ):15(رة والرمسية من جهة ثانية،  فتهب السلعة نوعا من اهلالة والرفعة، كما يف الصو

  
  :الراحة واجلمال-4

  .فاأللوان تسهم يف راحة العني وتعطيها تأثريا سارا وتساعد على مجال التصميم وروعة املشهد    

  :التذكري باملنتج-5

مارلبورو، كوكاكوال، فودافون، (حيث يرتبط اللون باملنتج أو املنشأة طيلة حياهتا ارتباطا وثيقا، مثل األمحر     
  .وموبينيل بالربتقايل، وكادبوري بالبنفسجي، وماكدونالدز باألمحر والذهيب) كنتاكي
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لذاكرة، حيث أن واقعية اللون وحيويته ويؤدي ارتباط اللون باألفكار اإلشهارية إىل حدوث نوع من التأثري على ا    
  .وتأثريه النفسي تساعد على عملية التذكر واالستدعاء، وهذا ما أثبتته الدراسات املتخصصة

من بينها ما  يتعلّق جبعل لون اللباس مرتبطا  ،انطالقا مما سبق حيرص املشهر على استخدام تقنيات لونية كثرية    
هارات املتعلقة بالسلع االستهالكية، اليت حترص على تذكري املستهلك هبا ألن املفرتض بلون السلع، يكثر هذا يف اإلش

واملثال املنتج  .أن املنافسة يف السوق كثرية، و يلزم لبس ثوب بلون معني، ليدعم وجود العالمة التجارية
)Activia(:  

  
  )16(الصورة 

  :إضفاء الواقعية على اإلشهار-6

حيث أن بعض السلع ال تظهر بشكلها احلقيقي إال من خالل األلوان اليت بدوهنا ستفقد بعض الصفات احلقيقية     
اليت متيزها، ومن أمثلتها املنتجات الغذائية والسيارات واألزياء واوهرات وغريها، ويضفي استخدام األلوان ميزة 

  . رة السلعة قدرة أكثر من النص اإلشهاريالواقعية فضال عن الدقة يف العرض، ويضيف إىل صو

الصيين الصنع يعرض يف ) KIT KAT(ولرمبا املنتج الواحد تتعدد أذواقُه أو أشكاله، فمثال املنتوج الغذائي     
ذوقا، ما مييز ذوقا عن آخر هو األلوان املوجودة على مغلف التعبئة، وجيري األمر نفسه على  30أكثر من 

  : خلفيفة املعلبة، ومشتقات احلليب، واملشروباتمنتجات املأكوالت ا
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  )17(الصورة 

كما تسهم األلوان يف استلهام الطبيعة، فاألزرق لون املاء والسماء، والربتقايل لون النار، واألخضر لون األشجار     
  .مما جيعل املتلقي ساحبا يف أحبر االستهالك مطمئنا بأنه مرابط بأصله وبيئته.والطبيعة

 :قواعد استخدام األلوان يف الصورة اإلشهارية الثابتة - جـ- 3

 سواء الطباعية للصبغات كثرية لتدرجات  نتاج هي لونية قيم مع يكون التعامل املطبوعات تصميم عامل يف      

H1:هي أمور ثالثة على يتوقف باللون حساساإل ، إن للملصق الفضائية املساحة وأ املستخدمة يف الصور كانت  
 أمحر لونني مزج فعند،  أزرق برتقايل، أخضر، أمحر، : وآخر لون بني هبا ونفرق منيز اليت الصفة وهي: اللون صفة 1.

 .اللون صفة يف تغري وهذا ،الربتقايل ينتج وأصفر

 بدورها وتتخذ غامق، أخضر أو فاتح مبعنى أخضر املعتم، واللون املضيء اللون بني العالقة بأهنا تعرف :القيمة 2.

 .العتم أو اإلضاءة باجتاه خمتلفة قيما

 واليت ،)اللون نقاء( املساحة يف اللونية الذرات عدد ناحية من اللون هبا يتّصف اليت الدرجة ومتثل :اإلشباع 3.

 .أو األسود باألبيض اختالطه بقدر تتحدد

                                                             
 والعشرون، الرابع الد، اهلندسية للعلوم دمشق جامعة املعاصر، جملة الداخلي التصميم يف لأللوان واجلمايل الوظيفي البعدحسام دبس وزيت و عبد الرزاق معاد،  1

  .346-345ص  ، 2008، الثاني العدد
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 ترتبط واليت التصميمية والتطبيقية، واستخداماته باللون املرتبطة املفاهيم من جمموعة على اللون نظرية تعتمد    

 الفسيولوجية بالنواحي يرتبط ما وكل، الفكرية الفلسفية واجتاهاته ورؤيته ،اإلنسان عند البصري اإلدراك مبفهوم

  :هي املفاهيم وهذه .والسيكولوجية
  األلواناألسود واألبيض قيمتان لونيتان؛ ميثّل األول انعدام اللون وثانيهما مجيع. 

 األمحر، األصفر، : لكن الفيزيائيني يقولون أهنا. األمحر، األزرق، األصفر: األلوان األولية أو األساسية هي
 ".ألوان ضوئية"األخضر ويطلقون عليها 

 األخضر، البنفسجي، الربتقايل: األلوان الثانوية هي. 

 مة وهي األلوان اليت يسهل تزاوجهاالربتقايل املكون : فكل لون ثانوي متمم لألصلي الباقي مثل ،األلوان املتم
 .من األمحر واألصفر متمم لألزرق

 األلوان املتقاربة: 

  1:تنقسم األلوان املتقاربة إىل ثالث جمموعات هي
 . البنفسجي و األزرق وما بينهما، واألزرق واألخضر وما بينهما: األلوان الباردة -

 . األمحر والربتقايل وما بينهما، والربتقايل واألصفر وما بينهما: األلوان احلارة -

ما حصر بني اموعتني البنفسجي واألخضر من جهة، واألمحر واألصفر من جهة : األلوان الدافئة -
 .أخرى

 تعين قوة انعكاس األشعة الضوئية احلاملة للّون: الدرجة اللونية. 

 نغمة صافية ونغمة متواترة؛ أما النغمة الصافية املقصود هبا أصالة اللون بدون : متانللون نغ: النغمة اللونية
 .إضافة، أما النغمة املتواترة املقصود هبا زيادة إضافية على اللون األصلي

 معناها قوة اللون يف الفتوحة أو الدكانة: احلدة اللونية. 

  :عضها ببعض ينشأعالقة األلوان بوباإلضافة إىل هذه املفاهيم، فإن يف 
                                                             

  .117-116مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل، ص - قدور عبد ا ثاني، سيميائية الصورة 1
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 االنسجام اللوني: 

 .اللون أو الشعر، أو املوسيقى يف أكانت سواء املكونة، للعناصر اجليد الرتتيب « تعريف االنسجام بأنه ميكن     

 2:كيفيتني خالل من 1»العني تقرأه مجيل مشهد يسعى خللق اللوني االنسجام فإن البصرية التجربة ويف

 بني أي واألرجواني، األمحر بني أو والربتقايل األمحر بني كاجلمع األلوان، دائرة يف متجاورين لونني بني باجلمع  -
  .اآلخر على اللونني أحد يغلب ال أن على القوة حيث من متقاربني لونني كل
 حيدث ما هو االنسجام من النوع هذا أحاسيس وأمجل التناقض، طريق عن االنسجام إحداث أيضا ميكن  -
 أو املزرق األخضر مع مجعه ميكن إذن فاألمحر األلوان، دائرة يف له املضاد للون ااور واللون أساسي لون بني

 يكون ال أن على. الصفرة إىل الضارب الربتقايل أو احملمر الربتقايل مع مجعه ميكن واألخضر. املصفر األخضر
وسيلة  أضمن ولعل متساوية، مساحات يف وال التشبع، حيث من واحدة درجة يف املُستعمالن اللونان

  .بسيط بقدر أساسي ثالث لون انسجام هو املتممة األلوان طريق عن االنسجام إىل للوصول
 األلوان تباين : 

. بينها فيما متباينة األولية فاأللوان متعددة أشكاال التباين هذا ويتخذ بينها، فيما األلوان وضوح شدة به يقصد    
 ويزداد..) برتقايل، بنفسجي، أخضر( الثانية الدرجة من الفرعية األلوان إىل باالنتقال التباين صفات وتضعف
 قيمة تدرج حبسب األلوان بني التباين وهناك... وهكذا الثالثة الدرجة من فرعية ألوان إىل باالنتقال الضعف

  3... الباردة واأللوان الدافئة األلوان بني التباين وهناك اللوني، اإلشباع قيم تدرج حبسب أو اللون،
  
  
  
  

                                                             
  .347، ص اهلندسية للعلوم دمشق جامعة لةاملعاصر، جم الداخلي التصميم يف لأللوان واجلمايل الوظيفي البعدحسام دبس وزيت و عبد الرزاق معاد،  1

  .91-90فايزة خيلف، دور الصورة يف التوظيف الداليل للرسالة اإلعالنية، ص  2
  .349 ، صاهلندسية للعلوم دمشق جامعة املعاصر، جملة الداخلي التصميم يف لأللوان واجلمايل الوظيفي البعدحسام دبس وزيت و عبد الرزاق معاد،  3
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  دائرة األلوان): 6(الشكل 

 

  http://2as.ency-education.com، الشبكة العاملية للمعلومات: املصدر
  :ومنه ميكن حتديد قواعد استخدام األلوان يف تصميم اإلشهارات، مبا يلي

 .عليها نوعا من احلركةتكرار استخدام لون واحد يف أجزاء خمتلفة من الصورة يضفي : التكرار اللوني .1

 :للتأثري يف أبعاده، كـ مبزجه بألوان أخرىتغيري اللون يتم إما بالتغيري املادي له؛ : تغيري اللون .2

 .مزج اللون بلون آخر، وهبذا يتغري اسم اللون -

 .مزج اللون باألبيض أو األسود للتغيري يف درجته -

 .مزج اللون بالرمادي لتقليل كثافته والتأثري يف نقائه -

 .مزج اللون باأللوان املكملة له للتغيري يف الدرجة والكثافة -

  :وإما بالتغيري احلسي له، من خالل خلق اإلحساس بتغير اللون، دون تغيريه ماديا، بـــ
 .جتاور لونني خمتلفني يف التسمية أو الدرجة أو الكثافة -

 .تأثري اللون األساسي على اخللفية -

 .يف التصميمتتابع األلوان والتدرج اللوني  -

 .التحكم يف مساحة املادة امللونة، زيادة أو نقصانا -

 .استخدام التدرج للون نفسه يضفي الوحدة والتماسك احلسي على الصورة: التدرج اللوني .3

 .مزج األلوان بطريقة متناغمة ومنسجمة: التناغم .4
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اآلخر، مثل األلوان املكملة استخدام ألوان ال توجد بينها صفة مشرتكة، حيث يربز كل لون اللون : التباين .5
 .، والتباين احلاد يف درجات اللون الواحد)األسود واألبيض(لبعضها البعض 

 .سيادة لون أساسي على التصميم، ويكون دور األلوان األخرى مكمال ومساعدا يف تأكيده: الوحدة .6

 .وذلك بتوزيع األلوان بشكل متوازن: التوازن .7

اء نوع من احلركية، تكون ذات وقع هادىء باستخدام تدرجات اللون الواحد، مع مالحظة أنه باإلمكان إضف    
مثل األمحر واألخضر، فمساحة األمحر تبدو أكرب من مساحته « وذات إيقاع سريع حني توظف ألوان متناقضة 

رية للعني اليت احلقيقية ويندفع حنو العني ويصلها أوال، وتبدو املسافة بني اللونني غري حقيقية، ولذا حتدث بعض احل
فتنتقل بسرعة بني اللونني، مما يسبب إيقاعا سريعا يعطي إحياء باحلركة يف  ،حتاول تصحيح املساحات الظاهرية

  1.»التصميم
هناك أسس معينة حتكم جتاور األلوان، تعود إىل تباين األلوان وتناسبها واليت حدد من خالهلا املتخصصون       

مبدأ  هلذا وجب إختيار ألوان الصورة، بتفعيل مبدأين مهمني إلختيار األلوان مها  .متى يصلح لون خلفية للون آخر
لوان هي اليت تعمل على تدرجه لتوليد لون من لون آخر، أما األ فهارمنية 2؛هارمنية األلوان، ومبدأ تباينية األلوان

 :، فنجد 3هي من ختطط وتنظم إدراكنا لعناصر الصورة  تبانية األلوان

 أزرق، أخضر،(األلوان الباردة ) أصفر برتقايل، أمحر،(األلوان احلارة  - .األلوان الفاحتة واأللوان الغامقة -
 .باعتبارمها قيمتني أكثر من لونني األبيض واألسود دون أن ننسى اللونني  -.)…بنفسجي

وكما سبق التطرق إليه من أن فهم لغة الصورة مير مبرحليت القراءة فالتأويل، فإنه يف سياق احلديث عن دور     
من  للصورة، كامل فهم أجل من دراستها جيب اليت املستويات من العديد أن  هناك"  زين اخلويسكي"األلوان يقول 

 4 : اآلتية القواعد على- حسبه– يرتكز الذي األلوان، اختياربينها 
                                                             

 .13عيسى، مذكرات يف اإلعالن كتابة وتصميم، ص طلعت  1
2  Dominique Serre-Floersheim,quand les images vous prennent  au mot  ,ed.organisation ,                               

paris,1993,pp27-28     
  .33-32 املرجع نفسه، ص 3
  .1والعلم، صزين اخلويسكي، معجم األلوان يف اللغة واألدب  4
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 .جذب الصورة قوة يضعف متنافسني لونني ووجود األلوان، سائر على غالبا األلوان أحد يكون أن 1-

 والرمادي، وهي األسود احملايدة األلوان وبني واألزرق، األمحر بني مجعنا إذا إال األلوان بني التنافر حيدث ال 2-

 .انسجام يف الفاتح األبيض والرمادي جيتمع ومعه األزرق، ومع والرمادي، األسود مع جيتمعان ولكنهما

 ينسجم إذ من اشرتاك، بينها ملا واضحا، انسجاما بعض من بعضُها القريبِ الطيف ألوان بني اجلمع حيدث 3-

  .واألخضر املخضر واألزرق األزرق وينسجم والربتقايل، واألصفر األخضر
املعاني والدالالت لأللوان، فال ميكن  األلوان شأنا ثقافيا، وهذا يعين أن للرتبة احمللية األثر الوازن يف محل تعترب      

 واحلضارة اليت نشأ فيها، إن على صعيد التأويل اجلمعي الذي يؤطّره، وإن على مقاربة لون إال من وجهة نظر اتمع

فالدالالت اخلاصة باأللوان هي دالالت حملية ومرتبطة  1.والرمزي اللذين مينح منهما صعيد املتخيل اإلجتماعي
وجود لرتسيمة جاهزة ومطلقة لتأويل األلوان، إن األمر يتعلق حبساسية خاصة جتاه « هلذا ال . بسياق ثقايف بعينه

  2.»خ اآلخرين أيضا يحميط املؤول وجتاه ثقافته وتارخيه وتار

اللون ال ميلك داللة قارة وثابتة، فال وجود لرتسيمة داللية هلا، إمنا تتصف باحمللية والتأويل املنبثق واخلالصة أن     
  .عن االنتماء الثقايف، أو معرفة تاريخ اآلخرين

  

  :اإلضاءة والظالل - 4

  :اإلضاءة - أ- 4

الضوء لغة الصورة، ألنه يعمل كموجه للمعلومة البصرية، فهو يتحكم يف جتسيم األشياء داخل الصورة بشتى     
وعليه يتفق اجلميع على أنه ال ميكننا إدراك . أنواعها املتحركة والثابتة، وتأثريه يكون حسب اجتاه اإلضاءة املسلّطة

 كي ثانية الربع )البصري( احلسي إدراكهيستغرق بعملية « سان العامل بصريا دون وجود الضوء، مع العلم أن اإلن

                                                             
  .175ص ،1994، 1مطبعة الساحل، الرباط، ط متهيد أويل يف البنية والقراءة،- التصوير واخلطاب البصري حممد اهلجابي،  1
2                                                                               Martine Joly , l'image et les signes, Nathan,1994, p 104   
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 انتقال مبدأ على القائمة الطاقة حركة من شكل عن عبارة هو « الضوءو  1.» أولية بصرية صور إىل الضوء يتحول

  و املوجات، عدد به ويقصد Frequency  هي الرتدد  النتقاله أساسيتان خاصيتان للضوء ان حيث املوجات،

 اليت املوجية والقمة ضوئية موجة قمة بني الواقعة املسافة به ويقصد   Wave Length املوجة طول خاصية

  2.»تليها
إن وضوح األلوان يساعد على توضيح تفاصيل الصورة، وما يزيد من ملعان األلوان وإعطائها ذلك الرونق         

ولذلك . اجلمايل ماهو إال اإلضاءة اليت تضفي على اللون وميضا مضيئا خاصا على غرار مجال األلوان وهبائها
كثرية منها وجود الضوء الكايف، ومنها نوعية الضوء،  للرؤية امللونة الكاملة شروط« بأنه " أمحد خمتار عمر"ذهب 

ومنها عدم تأثر اللون مبجاورته للون آخر، أو بإتباع لون . ومنها اختيار الزاوية اليت يأتي منها الضوء إىل املفحوص
  3.»بعد حتقق سالمة اجلهاز البصري، ومراكز املخ املختصة -بالطبع–هذا . آخر له دون فارق زمين

من خالل حصرها وعزهلا يف دائرة  ،عنصر فين و درامي يقدم موضوعا ما أو شخصية« اءة واإلض    
واألجسام الصغرية مثال ميكن أن جتذب االنتباه إذا توافرت هلا إضاءة أعلى وألوان أنصع من ألوان . 4»الضوء

من خالل حتريك املوضوع من  ،األجسام احمليطة هبا، كذلك ميكن لإلضاءة أن تربز شخصية أو موضوعا معينا
املناطق املظلّلة إىل املناطق املضيئة، وهلا القدرة على جعل متثيل النص والطبيعة واجلو املعنوي حمسوسا، وتفيد 

  5.اإلضاءة يف خلق االحساس بالعمق املكاني ويف خلق جو انفعايل

  :التالية يةالفن الغايات حتقيق يف هاماً دوراً تلعب اإلضاءةينتج من هذا أن     

 . الرئيس للموضوع السيادة حتقيق -

 . التوازن حتقيق -
                                                             

  .9ص  ).د ت( عبد الباسط سليمان، سحر التصوير فن وإعالم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 1
  .املرجع نفسه، ص نفسها 2
 .94أمحد خمتار عمر، اللغة واللون، ص  3

 .141ص فايزة خيلف، دور الصورة يف التوظيف الداليل للرسالة اإلعالنية،  4

  .69رضوان بلخريي، سيميولوجيا الصورة بني النظرية والتطبيق، ص  5
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 . الدرامي التأثري حتقيق -

 . الفراغي بالعمق اإلحساس إثارة -

تأويلُ األلوان واإلنارة، كتأويل األشكال، ذو بعد أنثروبولوجي، حييل يف العمق على خلفية سوسيو ثقافية     
هي من العناصر . حمددة، رغم ما قد تكتسبه أحيانا من مظهر طبيعي، خيفي أبعادها التعبريية املعروفة ويطمسها

 .ى تقريب أوتبعيد املوضوع أوالشخصية، كما متنحهما قيمةاليت تثري اإلنتباه يف الصورة، فاهلالة الضوئية تعمل عل
على  ، فالبد1يأخذ جناعته الدرامية سواء كنا أمام صورة فنية أوصورة إشهارية  (contrast) حبيث أن التباين

 الصورة؛ فإذا كانت اإلضاءة على اجلانب املرء أن يأخذ بعني اإلعتبار املعنى املقدم من طرف اإلضاءة وهو يقرأ
 مستقبليا، أما إذا كانت اإلضاءة مركّزة على اجلانب األمين فاملنتوج مرتبط األيسر فاملنتوج املقدم يعد منتوجا

 .باملاضي أي باألصول والتقاليد

 2 : لذا وجدت عدة أمناط لإلضاءة منها 

معينة، مركزة عليها قصد اإلضاءة اآلتية من األمام، أوإضاءة  ثالث أرباع الصورة، وهي تضيئ أحجام أوخطوط  -
 .إعطائها قيمة

 .الناظر إليها الشخصية أمام  اإلضاءة اآلتية من العمق، حبيث يكون املوضوع أو -

، حبيث تتموقع اإلضاءة وراء الشخصية تاركة بعض أجزائها للظل، (contre-jour)اإلضاءة املعاكسة للنهار -
  .اصة بالتجميل والزينة وعروض األزياءاخل  وهذا غالبا ما جنده يف املنتوجات اإلشهارية

الصور اإلشهارية تستفيد من تقنية اإلنارة وأثرها اإلحيائي، ويكون ذلك يف أغلب األحيان بطريقة خفية، تلعب     
على حاسة الرؤية لدى املتلقي، وتبث إحياءات سرية قد ال يتفطن لوجودها لكنه يتأثر هبا، فهناك من جيعل السلعة 

                                                             
1 Dominique Serre-Floersheim,quand les images vous prennent  au mot  , p21                                                                                

                      

أفريل  27-24 الصورة،  عبد احلق بلعابد، سيميائيات الصورة بني آليات القراءة وفتوحات التأويل، مداخلة يف مؤمتر فيالدلفيا الدويل الثاني عشر بعنوان ثقافة 2
2007.  
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أو يتضمن تصميم . مينحها الظهور اخلاص... مس أو قرب مصدر إنارة كمصباح كهربائي أو مشعةمعرضة  للش
اإلشهار إنارة ضعيفة تربز فقط املنتج ؛ كأن تُدرج صورة سيارة داخل العتمة ال يرى منها إال هيكلها من خالل 

احللم والرهبة، مل يكن ليتحقق إن هذا التوظيف سيحوطها جبو من . إضاءة جانبية ضعيفة توضح بعض تقاسيمها
  .إن عرضت كل تفاصيلها حتت إضاءة قوية

وليكن األمنوذج التايل مثاال على ذلك، مع تعديل بسيط؛ وهو أن الداللة اإلحيائية ال تتعلق بالرهبة واألناقة،         
 .كما كانت للسيارة، إهنا هنا تتعلق بإغراء جنسي صارخ

  )18(الصورة   

  :الظـالل- بـ- 4

 إلثارة الفراغي العمق دالالت داللة من الفين العمل أو الفنية الصورة تعطي الظاللفإن  إضافة إىل اإلضاءة     

 املقابل هي الظالل فإن ، إجيابياً عنصراً اإلضاءة اعتُربت و إذا.األبعاد ثنائية األعمال يف بالتجسيم األحاسيس

ة بشكل جانيب  إن اإلنارة موجهة للمرأ
الغرض منها إبراز نظرهتا اآلسرة الواثقة، 
بعدما ارتدت ساعة يد أنيقة،  يف حماولة 
منها شد انتباه املتلقي، و أما الساعة 

مقابلة متاما لعني (فتعرضت إلنارة مباشرة 
لتبدو وكأهنا تنري نفسها بنفسها، ) الرائي

 .من كثرة مجاهلا وروعتها
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 تسقط مل اليت تلك هي الظالل ومناطق اإلبعاد، الثالثية األجسام الضوء على لسقوط حتمية نتيجة فهي هلا، السليب

 ثانوية مصادر من منعكسة مباشرة غري أشعة أحياناً تستقبل كانت وإن املصدر الضوئي، من مباشرة أشعة عليها

 القليل وتعكس سوداء، كمناطق ) الصورة ( يف فتتمثل إطالقاً أشعة تعكس ال قد بذلك ما، فهي بقدر تضيئها

  . هلا ااورة استضاءة األشد املناطق من لوناً أقتم كمساحات منها، فتبدو
  : اللون على الظل تأثرياتبني  من و
 . األبيض اللون من احليز هذا لون اقرتب كلّما ،الضوء مناطق مع تبايناً أكثر ما حيز على املظللة األجزاء تبدو-

 ومتت الظل، مناطق يف وقعت ما إذا متييزها، ويصعب متداخلة تصبح طبيعتها كانت مهما األلوان كافة أن -

   .مسافة بعيدة من مشاهدهتا
 للظل أن شك وال للخلف، القامتة األلوان ترتد بينما ، العني حنو الضوء من كبرية كمية على حتتوي اليت األلوان تتقدم-

 الشيء، هذا لون للعني حامال ينعكس ملون سطح على املسلّط الضوء كان وملا امللونة، السطوح على الواضح أثره

 الطارئة التغريات بعض حدوث يف يتسببان  ،العكس على الظل وشبه فالظل ، باللون مرئي إحساس إىل فيرتمجه

  . عليه هو مما دكنة أكثر يبدو وجعله األصلي اللون على
فاللون قبل أن يكون أثرا فنيا أو مقوما مجاليا، هو شأن ثقايف يرتبط باتمع وتراثه  بناء على ما سلف،       

ومعتقداته، فهو خاضع هلا، ويفسر على أساسها، وازداد االهتمام به حني كشفت الدراسات عن تأثرياته النفسية 
ت مل تنأ الصورة اإلشهارية وهذه الدالال. والصحية، لتنشأ عن حماوالت فهمه دالالت عامة تناقلها املتخصصون

وبالنظر إىل أن اللون . الثابتة عنها، بل أضافت إليها حس الفنان  أثناء التصميم وثقافة املتلقي إزاء القراءة والتأويل
ضع لعوامل معينة ويستند إىل قواعد ثابتة، لتحقيق األثر خيمن أهم العناصر التشكيلية يف الصورة فإن استخدامه 

 . ؤازره يف ذلك عنصرا اإلضاءة والظالل اللذان لوالمها ملا كان للّون قيمةاملنوط به، ي
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  إبالغية اخلطوط واألشكال: املبحث الثاني

الكثري من الدالالت، ولذلك اهتم الدارسون إىل لألشكال واخلطوط قيم مجالية وتعبريية حتيل      
بناء على ما خلّفته احلضارة اإلنسانية من متاثيل ونصب ومعمار وأعمال  ،بإجياد قواسم مشرتكة بينها

انطالقا من  ،فنية، ألنه مهما تباعدت احلضارات من الناحية اجلغرافية فإهنا تتماس يف طريقة تعبريها
  .انتقائها الالشعوري ألشكال وخطوط معينة

  :رمزية اخلطوط- 1

وكل فئة تنظر إىل اخلط من زاوية . …جرا اخلطوط يوظفها الفنانون واملهندسون واجلغرافيون والعساكر وهلم   
فهم الدالالت اخلاصة « من خالهلا ميكن  ،مشرتكة بينها قواسم إجيادولكن رغم تعدد الرؤى ميكن  ،معينة

اهلدوء والصالبة واحلسم كما هو الشأن إىل  -عموديا كان أو أفقيا  - فبعض هذه اخلطوط يشري. باخلطوط مثال
أما . كما يشري إىل الليونة واحلنان واألنوثة والدالل، مع اخلط املستقيم، يف حني يشري اخلط املنحين إىل الالتوازن

وعلى العكس من ذلك، فإن اخلط املدبس يشري إىل العنف واحلسم . اخلط الرقيق فيشري إىل النعومة واللطف
  2:وكتفصيل أكثر، فإن    1.»والالتردد

فالعمودي تعبري عن النبل  .تشري إىل تسامي الروح واحلياة واهلدوء، الراحة والنشاط: اخلطوط العمودية -
فاجلنود والتالميذ يتخذون هذا الشكل يف . ويتخذ هذا اخلط على السطح شكال طوليا . واالنضباط والنظام 

إال أن هذا النوع من اخلط . رات واحليوانات والطيور يف هجرهتا وكذلك النمل، والكثري من أنواع احلش. صفوفهم 
  .يبعث نوعا من امللل وعدم االرتياح لدى اإلنسان الرتباطه باالنضباط والعمل الشاق ، عكس اخلط األفقي

                                                             
  :فحةمسيولوجيا األنساق البصرية الصورة منوذجا، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع سعيد بنكراد الصسعيد بنكراد، 1

http://www.saidbengrad.net/ouv/sca/sca5.htm  
  .بتصرف  107مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل، ص - قدور عبد ا ثاني، سيميائية الصورة 2
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حة يوحي بالرا .متثّل الثبات والتساوي واالستقرار، الصمت واألمن واهلدوء والتوازن والسلم: اخلطوط األفقية -
وكثريا ما يبحث اإلنسان عن راحته يف تأمل آفاق مشاهد من الطبيعة كخط أفق البحر مثال ، أو . واخلشوع 

  .يصطف يف املسجد مع املصلني يف خطوط عرضية يف جو من السكينة واخلشوع

  .الداهموترمز إىل السقوط واالنزالق وعدم االستقرار واخلطر ، متثل احلركة والنشاط : اخلطوط املائلة-

فإذا اجتمعت اخلطوط العمودية باألفقية دلّت على النشاط والعمل، وإذا اجتمعت اخلطوط األفقية باملائلة دلت 
  .على احلياة واحلركة والتنوع

  .ترمز إىل احلركة وعدم االستقرار، وإذا بالغنا فيها دلت على االضطراب واهليجان والعنف: اخلطوط املنحنية-

استقامة املنجل  ": وقالت العرب قدميا . نحين يعرب عن املرونة واحلنو وكذلك القوة واحلركةفامل «ومن جهة أخرى 
 وهذا النوع من اخلطوط وظفه. أي قوة املنجل يف حركته اليت يستمدها من شكله املنحين "اعوجاجه يف

اليت جتسد  الكثري من التماثيلكما أنه اخلط الطاغي على . اخلطاطون املسلمون يف كتابة اآليات الدالة على الرمحة 
أو  PIETA كما وظفه فنانو عصر النهضة يف اللوحات اليت متثل مريم العذراء املنتحبة. بوذا أو إهلة الرمحة راما 

  1 .» األم

الصور اإلشهارية الثابتة بطبيعتها التصميمية ال تستغين عن توظيف اخلطوط املتنوعة، لتضفي جزءا من     
سيما االنسيابية منها كاملنحنية –الواقعية من جهة، و تستغل دالالهتا اإلحيائية من جهة ثانية؛ إذ تسهم اخلطوط 

هي عناصر تشكيلية بديلة عن توايل اللقطات يف الصورة يف إشباع الصورة بطابع احلركية، ف -واملائلة  والتموجية
  .املتحركة السينمائية أو التلفزيونية، وإذّاك تفرز معاني معينة حسب طريقة توظيفها

                                                             
  http://www.fenon.comمنتديات فنون، ، دالالت األشكال واخلطوط واأللوان يف احلضارات اإلنسانية ،  حممد سعود 1
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يف الصورة اإلشهارية املوالية يعمل اخلط األبيض املتموج على إضفاء روح احلركية على املنتج، فهو يضاهي      
خبلفية محراء،  NEW، كاسرا بذلك سكون الصورة، اليت مل يفد جعل  العنوان )يونيزاملا(حركية استخدام مادة 

 .يف كسره كما فعل هو)  Mazola(تكبري خط اسم العالمة وال 

  
  )19(الصورة 

  :  رمزية األشكال - 2
أن لألشكال، كباقي اآلليات التشكيلية األخرى، أبعادا أنثروبولوجية وثقافية، على صلة وثيقة « ما من شك      

أن صورة : ، غالبا ما تنسينامبعارف القارىء املستهدف ومقوماته احلضارية، رغم ما قد توحي به من براءة زائفة
 يعدو، يف احلقيقة، أن يكون جمرد نتاج اختيارات تقنية و أن هذا األخري ال 1»الواقع هي غري الواقع يف الصورة 

  2.معروفة ألداء داللة حمددة

                                                             
1                                                                  Louis Porcher,Introduction a une sémiotique des  images , p115. 
  .121ص  ،جملة عالمات، عبد العايل بوطيب، آليات اخلطاب اإلشهاري2
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  :  دالالت األشكال- أ- 2
كاملربع الذي يرمز إىل األرض يف تقابلها مع  ،يصدق على دالالت األشكال «ما يصدق على دالالت اخلطوط     

ويف حني أن احلركة . السماء، فهو مرتبط يف تكونه بالسكونية والثبات، وقد يرمز يف سياقات بعينها إىل الصالبة
لذلك، فإن الدائرة ترمز مثال إىل . ان إىل األشكال اليت متلك زواياردف والثبات يهي كيان مرن ودائري، فإن التوقّ

إهنا ال تتغري وليس هلا بداية وال هناية، . لكلية غري القابلة للتجزيء، فاحلركة الدائرية هي حركة مطلقة الكمالا
أما املثلث فيشري إىل . األمر الذي جيعل منها رمزا للزمن الذي يتحدد كتتابع مسرتسل وثابت للحظات متشاهبة

  1. »العالقات املنطقية وحييل على الفكر والرتكيز

وخيتاره جل الناس مهما اختلفت حضاراهتم ومشارهبم ،  ،املستطيل الشكل األكثر حضورا يف حياتنا دويع    
ويرجع إقبال الناس على هذا . فاملستطيل شكل يؤطر األبواب والنوافذ والطاوالت والبيوت والكتب وغري ذلك

  .ل عمل غري متنوع يؤدي إىل النفورالشكل لعدم تناسب قياس خطوطه، كما أن كمال وحدته يتجلى يف تنوعه، وك

. رة يف الكثري من أعماهلم الفنية أما املربع فيعرب عن املطلق، ولذلك استخدمه املسلمون كوحدة زخرفية متكر    
لتناسب خطوط املربع فانه الشكل األكثر تقييدا ملساحة األشياء، وهذا ما ُينفر الناس منه و ال يكثرون من  اونظر

  . توظيفه
 ن املثلث هو الشكل األكثر ارتباطاإو إذا كان املستطيل ارتبط باجلانب الدنيوي واملربع باجلانب الديين، ف     

ناهيك عن استعماله يف عالمات املرور  ،فكثريا ما نسمع عن مثلث الشيطان أو مثلث الرعب. باخلطر واحملرمات
  .الدالة على اخلطر، واألمثلة كثرية ال حصر هلا

                                                             

  :مسيولوجيا األنساق البصرية الصورة منوذجا، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع سعيد بنكراد الصفحةسعيد بنكراد، 1 
http://www.saidbengrad.net/ouv/sca/sca5.htm  
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  :األشكال يف الصورة اإلشهارية  - بـ- 2

للشكل فعالية مجالية وإحيائية كبرية ميكن استثمارها يف الصورة اإلشهارية، اليت حتتمل اإلبداعية يف إجياد     
أشكال جديدة، خالفا للهندسية املعروفة من مربع أو مستطيل، مثلث أو دائرة، ألن الرتكيز فيها يكون على 

فإن محولتها ) املعتادة(ا من األشكال، لكن حتى وإن اكتفينا بتوظيف هذه األشكال شكل السلعة أكثر من غريه
الداللية ال تُنتفى، ألهنا  كاأللوان هلا األثر الفعال يف لفت االنتباه والتأثري املزدوج ملا حتمله من دالالت تدعم اللمسة 

وأبرز ما قيل  1.»ها الرتكيبية والدالليةوحدات داخل لغة بصرية هلا قواعد« اجلمالية للصورة، فاألشكال هي 
  :فيها أن

  .ترمز إىل الرجولة والصرامة من جهة، وإىل القسوة والعنف من جهة أخرى: األشكال احلادة-« 
  .ترمز إىل األنوثة واحلنان والليونة والضعف: األشكال املستديرة-
  .والثقلاهلدوء واالستقرار، باإلضافة إىل السطحية : األشكال األفقية-
  2.» املالئكية، وإذا اجتهت إىل الشمال دلت على املادية-ترمز إىل الروحانية: األشكال املسحوبة إىل األعلى-

وتتفاوت األشكال نوعا وحجما يف لفت االنتباه، ومن ثم اإلدراك؛ فمثال مالحظة شكل املربع قد تلفت     
الصور هي منط بصري حتدها حدود معينة، لذلك فإن خمتلف ومبا أن ...االنتباه أكثر مما تثريه الدائرة الصغرية

  3.األشكال املستخدمة داخلها البد أن تدرك داخل ذلك اإلطار احملدد هلا واحليز الفضائي املوجودة ضمنه
باإلضافة إىل األشكال اهلندسية - واستنادا على ذلك، فإن األشكال اليت حتويها الصورة اإلشهارية     

  :تنقسم إىل صنفني -تصميم الداخلي للصورة املستخدمة يف ال
 .وغريها...خمتلف اإلشكال اليت توظَف خللق ديكور ما من خزانة أو أريكة أو طاولة -

                                                             
 .93السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص ، سعيد بنگـراد 1

 .98رضوان بلخريي، سيميولوجيا الصورة بني النظرية والتطبيق، ص  2

  .96السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص ، سعيد بنگـراد 3
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شكل السلعة اليت البد أن تربز للعيان من خالل الصورة، مقدمة يف حلة مجالية بغاية التأثري وإبراز األمهية هلا،  -
فتوغرافية احلديثة، ومن بينها تسليط الضوء على السلعة، وجعل حجمها يستعني املصمم يف ذلك بالتقنيات ال

 . أكرب من غريها من املوجودات يف الصورة

تعد قارورة العطر إحدى جتليات التنويع يف أشكال السلعة، لدرجة أهنا أصبحت حتتكم إىل فنانني ومصممني      
وح العطر، قبل أن تكون جمرد حامل مادي له، ويف هذا عامليني، يعملون على إكساب القارورة تعبريية تنم عن ر

إىل أن شكل قارورة العطر حييل على نوعية العطر وصنفه، فكون "  M. Julien مارييت جوليان"ذهبت  اال
كل ذلك حييل على نوعية العطر واألشخاص .1القارورة جاءت على شكل جوهرة أو تتخذ شكل أجسام معينة 

  .سيحدد كون العطر غاليا أم عاديااملوجه إليهم، وهذا 

. إن شكل  قارورة العطور النسائية ميال إىل التصوير ودائري وممتد، وأقل امتدادا من قوارير العطور الرجالية    
فالدائرة حتيل على الليونة واحلسية . إن هذه املالحظة تتفق مع كتابات كثرية تتحدث عن رمزية اخلطوط واألشكال

ملربع فخشن وجاف وبارد وذكوري، وعالوة على ذلك فالعمودية مرتبطة بالذكورية، يف حني ترتبط واألنوثة، أما ا
  2.األفقية بالسلبية وهي مؤنثة 

وعن نوعية العطر، فإن قوارير العطور النسائية عادة ما تكون دائرية عندما حييل العطر على أنوثة مثرية، وتكون     
وعلى العكس من ذلك، فإن العطور . حة خجولة وقريبة من عطر الرجالمستطيلة عندما تكون الرائحة املقرت

 3.الرجالية اليت تقرتب من العطور النسائية  توضع يف قوارير دائرية

                                                             
العدد  ،املغرب، تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـةمارييت جوليان، اإلشهار ومتثالت العطور، ترمجة أمحد الفوحي، جملة عالمات،  1

27 ،2007.  
 .55املرجع نفسه، ص  2

  .56، ص نفسه 3
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  عطر نسائي) ب20(الصورة                             عطر رجايل            ) أ20(الصورة                    

 

  :عالقة األشكال باأللوان - جـ- 2
فال اللون يف ذاته «  ،إن ازدواجية عنصري األشكال واأللوان يساعد على التحامهما معا خللق كيان متكامل    

وال الشكل يف ذاته قادران على إنتاج داللة يف انفصال عن بعضهما البعض، فالعالقة بينهما هي مصدر 
إقامة نوع من املطابقة بني بعض  " Ittenإينت " و " kandisky كاندينسكي " ولقد حاول كل من1.»داللتهما

لدائرة هي العامل الروحي للمشاعر والنفحة املتموجة، لذلك فهي ا« ، وتوصال إىل أن األلوان وبعض األشكال
ن األمحر، أما املثلث فهو فهو يتطابق مع اللو ،تتطابق مع اللون األزرق، أما املربع فهو العامل املادي للجاذبية والكونية

األلوان ترتبط باألشكال  لذا فإن . العامل املنطقي والفكري، عامل الرتكيز والضوء، فهو يتطابق مع اللون األصفر
ه يأو وجود نوع من التناظر بني ما حييل عليه اللون وبني ما حييل عل ،استنادا إىل وجود قيم داللية مشرتكة بينها

  2.»الشكل

فكرة مفادها أن الشكل ال يتم إدراكه على أنه جمموعة من " سعيد بنكراد"تدعيما لوجود هذه العالقة أورد     
الوحدات اجلزئية اخلاصة، إمنا هو كيان مستقل عن أجزائه يرتبط مبضامني معينة، وعمليةُ فهم البناء التشكيلي 

فاعل خطوطه وألوانه وأحجامه، وأي تغيري يف البنية أي الشكل ككل يف ت ،للصورة تتم بالنظر إىل عموم الرتكيب
  . الرتكيبية سيؤدي ال حمالة إىل فعل قرائي جديد للصورة

                                                             
 .94السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص ، سعيد بنگـراد 1

 .بتصرف 99-98ص  املرجع نفسه، 2
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  .أو صورة العالمة )Logo(الرمز املصور اللوغو : أمنوذج عن التحام األلوان باألشكال- 
كبنية " الرمز املصور"متت اإلشارة يف الفصل الرابع إىل مكونات العالمة التجارية، واالستقرار على مصطلح     

بصرية حتدد هويتها، واليت تتمظهر يف جانب لغوي، أو أيقوني، أو خمتلط، وعوجل أحد عناصرها وهو اسم 
  . ن واألشكال يف تكاملهما وتوحدمها يف اللوغوويف هذا املقام سيتم استجالء الدالالت الرمزية لأللوا. العالمة
يشكل اللوغو لونا من ألوان التواصل، أحرزه التطور احلاصل يف علم االتصال، يتألف بناؤه من عناصر شكلية      

وعلى هذا األساس فإن الرمز املميز جبميع أنواعه، ليس جمرد   1.ولونية ولسانية وغريها جاعلة منه خطابا داال
هوية بصرية حمايدة، كما أنه ليس جمرد أداة تعرف هشة، إنه سلسلة من احلكايات واألوضاع والقيم، إنه متييز ثقايف 

) ةاجلود(إن األمر يتعلق بصياغة بصرية تشخيصية ملفاهيم (...) ليقود إىل الفصل والتدقيق والتصنيف 
  2.، وكل الصفات احلميدة اليت متنحها املؤسسة ملنتوجها)الرقة(و ) القوة(و ) الصالبة(و

  3:تقوم صورة املميز بعدة وظائف معرفية منها     
 تعرب الصورة الذهنية للعالمة التجارية عن كم هائل من املعلومات والبيانات اخلاصة باملنتج أو: االختصار-

     .الشركة
أكرب قدر من املعلومات والبيانات اخلاصة باملنتج  لينق ،رمز مرئي موجز وخمتصر: اإلدراك سهولة وسرعة -

  .مستخدما أدنى حد من الدعم البصري  ،أوالشركة
  .فالعالمة التجارية هي عنصر التمييز الوحيد بني الشركات واملنتجات املتشاهبة فيزيائيا : التمييز -

اللوغو كل متكامل تتناغم عناصره مبا فيها األشكال واأللوان، ليقوم بدوره كبطاقة هوية للعالمة، وميكن اقرتاح     
  ):21(األمنوذج التايل للتمثيل على الوحدة البنيوية والداللية للوغو الصورة 

                                                             
 17-15بسكرة -جامعة حممد خيضر ، "السيمياء والنص األدبي" خشاب جالل، جتليات املوروث يف اخلطاب اإلشهاري العربي، أعمال امللتقى الدويل اخلامس  1

 .18، ص2008 نوفمرب

 .125-124سعيد بنكَراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية، ص  2

يل الثاني عشر بعنوان ميسون حممد قطب و فاتن فاروق عرتيس، الصورة الذهنية للعالمات التجارية بني العوملة وحتديات العصر، حبث مقدم ملؤمتر فيالدلفيا الدو 3
    http://www.philadelphia.edu.jo/artsconf/papers/6.doc .9صثقافة الصورة، 
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، واسم Beauty soapضم بداخله العنوان باألزرق  ) JULIET Beauty(هو رمز مصور لعالمة جتارية 

، ويف  Beautyمكتوبا بلون أزرق وخط بسمة كاليغرافية مجيلة، ومكمال السم العالمة   JULIETالعالمة 
و بني الكلمتني أيقونتان بشكل ورقتني خضراوين أوالمها  ،)Fraicheur persiste(أسفله الشعار اللغوي 

كل هذه العناصر حيتويها شكل بيضوي مرسوم بلون أخضر . بأخضر فاتح، والثانية بأخضر أكثر غماقة منه
  .شجري خشن، هو نفسه اللون الذي كتب به الشعار اللغوي

و خيص منتجا نسائيا، وكون الشكل مقرتنا إن الشكل البيضوي هو شكل أنثوي، فال غرابة إن وظّف يف لوغ    
بلون الطبيعة األخضر، فاملقصود أن السلعة املعروضة هي يف األصل مستمدة من الطبيعة، ما يدعم هذا الفرض 

ين تدالن على ، كما أن األيقونتني اخلضراوهو أن لون اخلط الذي كتب به الشعار نفسه لون الشكل البيضوي
واللون األزرق يف العنوان واسم . ستخدم يف صناعة هذا الصابون أو أنه حيمل ميزاهتااألعشاب املختلفة اليت ت

و لزيادة اإلحيائية اللونية صبغ املكمل . العالمة األول، يرمز للماء املستعمل يف الغسل باعتبار السلعة صابونا للوجه
من هنا ثبت تالحم . تج نسائي حبتباللون الزهري الذي طاملا يوظف ليدل على أن املن Beautyالسم  العالمة 

  .البنيات التشكيلية املتمثلة يف األلوان واألشكال يف إنشاء عالمة قائمة بذاهتا هي اللوغو
إذن، تتسم اخلطوط واألشكال بطابع الرمزية، فهي حتيل على دالالت معينة، تستغلها الصورة اإلشهارية      

وفهم الصورة يفرتض النظر إىل عناصرها يف تكاملها فيما . شكيليلتجسيد التكامل التصميمي لعناصر البناء الت
كيانا ) اللوغو(، و وكمثال عن هذا التكامل يتجلى الرمز املصور )باإلضافة إىل العنصر السابق وهو األلوان(بينها 

  . قائما بذاته
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  :تصميم الصورة اإلشهارية: املبحث الثالث

 يرتبط بل فحسب، املكاني احليز يف تأثري من حتدثه وما وهيئتها األشكال على تتوقف ال التصميم طبيعة إن    

 من ، املسطحة الشكلية العالقات بناء كيفيات أو ،األشكال هذه به تنتظم الذي باألسلوب أيضاً املرئي مظهرها

فصلة أسس تصميم ميكن م ومنه . للصورة الفين للشكل البنائية العملية تتضمنها اليت األدائية العمليات جمموع خالل
أسس بنائية تتعلق بنظام تركيب العناصر املكونة، وأسس مجالية هتدف إىل وضع شروط قارة : الصورة إىل

  . لتصميم  الصورة، تعني بدورها املتلقي على إدراكها
 

 :األسس البنائية لتصميم الصورة اإلشهارية- 1  

 جتميعاً يضم الذي املعقد أو املنظّم الكلي الكيان وهو ،للصورة  يتعلق األمر بنظام  ترتيب العناصر املكونة    

 عالقات بينها وظائف هلا عناصر جمموعة من املركب الكل وهو . متكاملة وحدة من نأجزاء تتكو أو ألشياء،

 العناصر من عدد به ينتظم الذي النظام يف الصورة هو األسلوب ى أنمبعن .قوانني ضمن تتم متبادلة شبكية

 األسس بعض يلي وفيما . النظام هذا متثل كلية يف وحدة تبدو حبيث ،البعض بعضها ختدم عالقات يف  واملفردات

  1:عناصر الصورة تنظيم يف تراعي أن جيب اليت
  :واألرضية الشكل* 
 مع يتناسب الذي احمليط املالئم متثل األرضية أن حني يف ،عنه التعبري املراد األساسي العنصر ميثل الشكل    

. كأرضية السماء مساحة على النجوم كشكل هيئة يف الطبيعة يف واألرضية الشكل مفهوم ويتمثل . ويؤكده الشكل
 درجة حسب منها كل فيها يتبادل خمتلفة تنظيمات فتأخذ ،واألرضية الشكل بني العالقات وتتنوع

 املميزة لكل املعامل تنعدم أن لدرجة معاً لالثنني ومرة لألرضية ومرة للشكل مرة الفنان يعطيها اليت األمهية

  . بالتكامل التصميم يتّصف وهكذا.منهما
                                                             

 الفنية، قسم الرتبية يف املاجستري درجة لنيل تكميلي مقدمة كمتطلب املتلقي، دراسة لدى الفين التذوق إثراء يف ودورها الصورة ثقافة، الفضلي عايد حمسن سعدية 1

 .102-94، ص  2010القرى،  أم جبامعة الفنية الرتبية



260 
 

  :والتباين التوافق *
 يعين التباين .واأللوان والدرجات واخلطوط األشكال بني الفروق بصرياً أن ندرك استطعنا ملا التباين بدون    

 يرتبط اليت احلالة يعين فالتوافق التوافق؛ عكس هو جتاورها، عند بعضها عن األلوان اختالف من تزيد اليت الظاهرة

ولقد متت اإلشارة إىل هاتني الصفتني يف أثناء احلديث عن شروط  .متدرجة بطريقة متباينة أشياء أو شيئان فيها
  .استخدام األلوان يف الصورة

  :الشبكات اهلندسية*
 اخلطوط فإن واجتاهاهتا، وبالتايل حركاهتا يف والتحكم اخلطوط بتنسيق املرئية طبيعتها وتتحدد األشكال تنشأ    

 شبكات شكل ويف متوافقة، يتّسم بنسبة هندسي، نظام تقديم فلعل ، للتصميم البنائي اهليكل بتشكيل تقوم اليت هي

 يبدأ التصميم كان و إذا .ومنظمة متتابعة يف خطوط أفكاره ترمجة يف يعينه قد ، للمصمم املتقاطعة، اخلطوط من

 متناسبة خطية عالقات خللق تقسيم املسطح فرصة يتيح الشبكي الطابع ذو اهلندسي فالنظام ،أولية خبطوط

و . أشكاهلا وتنوعت تعددت التصميمات يف بناء اهلندسية النظم من اإلفادة جماالت إن . مجالياً ومتوافقة رياضياً
 للمسطحات واضحة ورؤية ثباتا خيلق وهذا ،والثالثة البعدين يف املرئية املشاكل حلل عليه فالنظام الشبكي يستخدم

  . هنائي ال مستمر تناغم يف
يعمل على تنظيم الفضاء ويهتم بالتوزيع  ؛التنظيم امل للصورة أو إعداد الصفحة فإن ،استنادا على ذلك    

اهلندسي ال الرسالة البصرية الداخلي، ال بالنظر إىل أبعاده اإلحيائية القوية فحسب وإمنا لكونه، أيضا، آلية 
وهو ما يعين أن اجتاه القراءة  ،تشكيلية أساسية معروفة بدورها اجلوهري يف حتديد تراتبية الرؤية وتوجيه القراءة

ة عند ختتلف باختالف الثقافات، فالقراءة من اليسار إىل اليمني مهم ،يمة أساسية يف استهالك اإلشهارحيمل ق
  .        يفضلون عنها القراءة من اليمني إىل اليسارالغربيني، بينما الشرقيون 

من دور خاص يف  عواملُ من بني أخرى، تفرض على مصممي اإلشهارات إيالءها األمهية املناسبة، ملا تقوم به     
وكانت قد سبقت . توجيه رؤية املشاهد حنو املسارات واملساحات ذات الشحنة املعلوماتية العالية يف اخلطاب

 .ها يسهم يف إعطاء دالالت بعينهااختالفَ وأن" زوايا النظر"اإلشارة إىل هذا من خالل احلديث عن 
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إكراهات القراءة يف عالقتها بالتشكيالت املفضلة  أن خص" G. Peninoجورج بنينو "وللتذكري فقد سبق لـ    
  1:بدراسة مستفيضة، خلص فيها ألربع حاالت، هي للصورة اإلشهارية،

 البناء املبأر: 

، تلتقي مجيعها عند نقطة حمددة، تشكل وسيلة اسرتاتيجية جلذب ...حيث خطوط القوة، من أشكال وألوان
 .رؤية املشاهد إىل حيث يوجد املنتوج

 احملوري البناء: 

 .وتتميز عادة بوضع املنتوج على حمور النظر، احملدد غالبا بوسط اإلشهار

 البناء يف العمق: 

 .حيث يوضع املنتوج  يف الواجهة األمامية ملشهد تأطريي عام يشكل خلفيته التزيينية

 البناء التسلسلي: 

يف النهاية على املنتوج، املوضوع غالبا يف ويقوم على الدفع برؤية املشاهد ملسح اإلشهار ككل، قبل أن تقع عينه 
  .أسفل اجلهة اليمنى لإلشهار عند الغربيني، ويف أسفل اجلهة اليسرى عند الشرقيني

، 2على نفس اإلطار استقبال الصورة يف املرحلة األوىل جممال، فالعني متسح الصورة، ولكن تتبثتها إذن، يكون     
القراءة املة ما تلبث لتصبح يف مرحلة ثانية قراءة  أ هبا النص، لكن هذهنقر/ليس بالكيفية اخلطية اليت نتلقى

يقتضي  على الصورة سوف لن ميدنا دفعة واحدة بكل الرساالت والدالالت املمكنة، لذا خطية، ألن تركيز بصرنا
 4. ، حمددة بذلك مسار الصورة3والدائرية  أن تقوم العني مبجموعة من احلركات العمودية واألفقية

                                                             
  .بتصرف 122-121ص  ،جملة عالماتعبد العايل بوطيب، آليات اخلطاب اإلشهاري،  1
2 Marie Claude vettraino Soulard ,lire une image ,ed.Arland  colin ,paris, 1993,p.107                                        
  .129ص ، 1998نوفمرب ، 13حممد غرايف، قراءة يف السيميولوجيا البصرية، جملة فكر ونقد، العدد   3
أفريل  27-24 الصورة، عبد احلق بلعابد، سيميائيات الصورة بني آليات القراءة وفتوحات التأويل، مداخلة يف مؤمتر فيالدلفيا الدويل الثاني عشر بعنوان ثقافة 4

2007.  
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  :وتنحصر البنية التشكيلية للصورة اإلشهارية الثابتة يف العناصر التالية
  : املنظور - أ- 1

أهل اإلختصاص بني معنيني للمنظورية، معنى واسع يراد به العلم الذي يكمن يف متثيل املوضوعات  مييز     
، ومعنى ضيق 1بالبصر، أخذا بعني االعتبار عنصر املسافة  واألشياء على سطح ما بالكيفية نفسها اليت نراها

أيضا، الذي  النهضة، بأنه العلم الذي يكمن يف متثيل عدة موضوعات مع متثيل اجلزء املكاني عرف منذ بداية عصر
قع املكان، كما يبدو املكان للعني اليت تتمو توجد فيه هذه املوضوعات حبيث تبدو هذه األخرية مشتتة يف مستويات

 2.عدة منظورات، منظور جوي، منظور معكوس، منظور خطي يف موضع واحد، ليصبح هناك

 : اإلطار والتأطري - بـ- 1

 3:نسمي إطارا كل تقرير للتناسب أو اإلنسجام  بني املوضوع املقدم  وإطار الصورة، يأتي يف أنواع خمتلفة منها      

 .قل املرئياإلطار العام أو امل، والذي يعانق جممل احل -

 .اإلطار العرضي، والذي يقدم الديكور، حبيث نستطيع فصل الشخصيات أو املوضوعات -

 .يف اإلطار  املوضوع املوجود الرؤية من القدم حتى ملئ اإلطار، وهي اليت تقدم الشخص كامال أو -

 .اإلطار املتوسط، وهو يقدم صورة نصفية -

 .الوجه أو املوضوعاإلطار الكبري، وهو الذي يركّز على  -

  .اإلطار األكرب، جنده يركز على تفصيل املوضوعات املوجودة -

                                                             
  .87ص املغرب ، ،1998،السنة الثانية، نوفمرب 13ع  فكر ونقد، ، جملة)مقاربة فلسفية ملفاهيم املكان والرؤية يف فن الرسم(املنظورية والتمثيل  مجال أردان، 1
 ،267اب، دولة الكويت، عدد ،جملة عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واآلد)دراسة يف سيكولوجية التذوق الفين( التفضيل اجلمايل شاكر عبد احلميد، 2

  .259- 257ص، 2001مارس 
3                                        Nathalie Albou ,François Rio ,lectures méthodiques ,ed.Ellipses  paris,1995 ,p.108.  
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أما التأطري فيقابل حجم الصورة كنتيجة مفرتضة للمسافة الفاصلة بني املوضوع واملصور والعدسة الالقطة؛     
نها بصفة طردية جمال فينتج ع ،)قصري، متوسط، طويل( حبيث تتعدد أنواع العدسات لتختلف قدرهتا على التبئري 

 1). جمال بصري ضيق وموضوعات قريبة ومكربة: قصري، عادي، طويل:( بصري

 : زاوية النظر - جـ- 1

إن الصورة الفوتوغرافية مثال هي من ف لذلك  ،2فيه/النظر تتواصل بربطنا بني العني واملوضوع املنظور له زوايا    
 التصوير، ليحدد إطار املوضوع الذي سيلتقطه بضبط اإلنارةعملية  وضع الفوتوغرايف الذي خيتار موقعه ضمن

  .اليت تقابل املتلقي وجها لوجه  4الوجهية  ، أما يف الصورة اإلشهارية فالرتكيز يكون على زاوية النظر3وكميتها 

  

  :األسس اجلمالية لتصميم الصورة اإلشهارية- 2

 العناصر هذه أنأي  ؛ مجالياً دوراً التشكيلي البناء يف وظيفتها جانب إيل تؤدي الشكلية املفردات أو العناصر    

 . الفنية القيم خمتلف حتقق عناصر من جياورها مبا املتبادلة وعالقاهتا التصميم مسطح على بوضعها ترتبط

 املفردات بني العالقات تنظيم عن تنتج اليتواحلركة والفراغ   التناسب ، الوحدة ، التوازن اإليقاع،: قيم هباويقصد

  .التصميم سطح على الشكلية
  :اإليقاع- أ- 2

 املوسيقى نغمات مساع مثل باإليقاع، تولد الشعور فاحلركة واملسموعة، املرئية الفنون بني مشرتك العنصر وهذا    

 فتكرار املرئي، التصميم عملية يف التكرار على تعتمد اليت اهلامة األسس أحد واإليقاع .الشعور هذا تولد اليت

                                                             
  . 119ص  جملة عالمات،  ،الصورة الثابتة منوذجا-عبد العايل بوطيب، آليات اخلطاب اإلشهاري 1
  .120ص  ،املرجع نفسه 2
  . 124ص  ،جملة فكر ونقد قراءة يف السيميولوجيا البصرية، حممد غرايف،3 
4      Dominique Serre-Floersheim,quand les images vous prennent  au mot  ,p28                                                    
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 يف كما باإليقاع ويوحي امللل عن التصميم يبعد معني تصميم يف،  املتشاهبة األقل على أو ،املتماثلة العناصر

 .املوسيقى

  :التوازن- بـ- 2
 أو عمودي ومهي خط يفصلها واليت ،)التصميم( الصفحة قسمي يف واألشكال األحجام كمية تساوي وهو     

 نوعان تصميم أي يف والتوازن .الراحة بعدم الشعور يولد شيء أي يف التوازن عدم فإن معروف هو وكما .أفقي

 :مها رئيسان

 .كلياً متاثال التصميم قسمي يف والكتل واخلطوط األشكال متاثل وهو :املتماثل التوازن   -

 بغض ،التصميم قسمي يف واخلطوط والكتل حجم األشكال وتساوي تناسب وهو : املتماثل غري التوازن   -

 .عدمه أم التماثل وجود عن النظر

  :الوحدة- جـ- 2
 عالقة وليست العناصر بني مدروسة هناك عالقة أن وإىل، التصميم عناصر بني املوجود بالتوافق الوحدة توحي    

 أقوى ومن الذكر، العناصر السالفة مجيع فيه تشارك املعامل وحمدد موجود تصور عن والوحدة عبارة . الصدفة حمض

 متنوعة العناصر بني توجد اليت العالقات .)معينة بطريقة األشكال تكرار( التكرار هو التصميم يف الوحدة حاالت

 الفين العمل يرى للناظر أن أتيح الفين العمل يف الوحدة توافرت وإذا ،)لونية  أو خطية أو شكلية عالقات( وخمتلفة

  .األجزاء رؤية حنو يتدرج ثم األوىل، الوهلة من ككل
  :احلركة- د - 2

 يلجأ أن وهي )متحركاً التصميم يكون ال أي(  ضمنية تكون العادة يف وهي احلركة، من تصميم أي خيلو ال    

 من العامل أن هنا وأمهية احلركة يتحرك، أنه على لإلشارة متغرية بأوضاع املتحرك املوضوع نفس تكرار إىل املصمم

  .حراك بدون للحظة يثبت أن ميكن أحد ال إذن أوضاعه، وتتغري اإلنسان يتقلب النوم أثناء حتى يتحرك، حولنا
  :الفراغ- هـ  - 2

 .املصمم يبتدعه ومهي ثالث بعد بوجود اإلحياء طريق عن التصميم يف العمق    
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 :)احملورية النقطة( االرتكاز نقطة - و- 2

 املشاهد، نظر عليها يسقط اليت األوىل النقطة تكون حيث، للتصميم املفتاح مبثابة تكون اليت النقطة وهي    

  .األوىل للوهلة جذبا األكثر النقطة تكون أن ويشرتط
التصميم ذو : وجيدر التذكري بأن التصميم للصورة اإلشهارية يكون يف شكل أحد نوعي التصميم عموما ومها     

اخلط، الشكل، : تمثلة يفويتعامل مع عناصر التصميم الغرافيكي امل).3D(والتصميم ثالثي األبعاد ) 2D(البعدين 
  .اللون، القيمة، امللمس، اليت أسهب املتخصصون يف شرحها، وكان هلذه الدراسة نصيب يف ذكر أمهها

: ويف هناية املطاف تتشكل الرؤية املة لتصميم الصورة اإلشهارية الثابتة متجلية يف جانبني اثنني، أوهلما     
أسس بنائية حمورها النظام املتّبع يف التصميم الذي يراعي الشكل واألرضية، والتوافق والتباين، على مستوى نظام 

أما . املنظور واإلطار والتأطري وزاوية النظر: تتبدى يف معايريشبكي هندسي ينتج إكراهات القراءة لنص الصورة، 
اإليقاع ، التوازن، الوحدة، احلركة، : اجلانب الثاني فيتمثل يف األسس اجلمالية لتصميم الصورة اإلشهارية عمادها

  .الفراغ، نقطة االرتكاز
  

  :خالصة الفصل
بعد أن تأكدت يف اللغة مبظهريها -إىل أن مسة البالغية  من تراتبية فقرات هذا الفصل املعرفية تصل الباحثة     

من خالل الدالالت الثاوية خلف العالمات التشكيلية  تتوافر أيضا يف الصورة اإلشهارية الثابتة - اللساني والبصري
مر املة بنائية ومجالية، فهي تقنيات إقناعية تتغيا يف هناية األألوان، وأسس التصميم ، ومن خطوط وأشكال

اخلدمة، فتصورها له يف حلة مميزة ذات طابع إبداعي تتجاذبه، من جهة، /الرائي بوجوب اقتناء السلعة/إقناع املتلقي
أصالة دالالهتا املنبثقة من فكر اتمع وعاداته، و اليت يعتمدها املتلقي معيارا لفهم الصورة، ومن جهة ثانية، الفكر 

رية فكرة االستهالك املادي والثقايف، بغض النظر عن كوهنا مؤيدة لقيم احمللية أو اإليديولوجي للمشهر القائم على حمو
 .  مودعة معاني التغريب السائدة
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  :مدخل

سبق وأن مت تعريف الصورة الفوتوغرافية والصورة اإلشهارية، وحتديد ما لألخرية من أوجه بالغية قارة، وهنا     
. ستُعاجل قضية توظيف الصورة اإلشهارية للصورة الفوتوغرافية كأحد مكوناهتا، بل أهم مكوناهتا على اإلطالق

عماد (تشكيلي ) كان حمورا للفصل الرابع(لساني : بنية الصورة اإلشهارية حتددها ثالثة أنساق انطالقا من أن
  .، أيقوني سيتناول يف هذا الفصل)الفصل اخلامس

وليس بغريب أن يتداول الباحثون بأن الصورة  إحدى التقنيات اليت تقدم إمكانية متثيلية كربى لنقل املوضوعات     
يعتمد الصورة  خطابا حجاجيا شهاريإنتاج الواقع البصري، ويف املقابل يعد اخلطاب اإل وإعادة ،املختلفة

  .وهذا ما شكّل النسق األيقوني املشار إليه سابقا. مربزا كل املنتجات والسلع ،الفوتوغرافية أساسا له
وقد تكون املرسلة . ـهسية ليقونوغرافيا جزءا متمما للبنية األسااأل« إن اعتماد اإلشهار على الصور جيعل من     

ذلك أن الصورة اإلشهارية بناء . يقونوغرايف خاصأاإلشهارية، أحيانا، مبنية على صورة أو متمحورة على عنصر 
املنتوج واألشخاص واإلطار، غري أن أصالة مثل هذه التمثيالت : خطي ممفصل حول ثالثة عناصر أيقونية ال متغرية

نا التبئري على بعض الثوابت احملورية كاحلب واجلمال والشباب والصحة والطبيعة األيقونية ال ينبغي أن حتجب ع
  1.»والتقدم

  2:ينتج عن هذا أن الصور املستخدمة يف املرسلة اإلشهارية، هي إحدى التمثالت التالية    
 تكون السلعة جديدة، أو  وهي أبسط األنواع املستخدمة يف اإلشهار، وتُستخدم حالةَ: صورة املنتج فقط

 .وجود تعديالت على شكل السلعة أو أجزاء منها، وإذا كان شكل السلعة ميثل ميزة بيعية خاصة

 وذلك بغرض توضيح سهولة استخدام السلعة، وتوضيح الفوائد اليت تعود : صورة السلعة أثناء االستخدام
 .واجلاذبية واحليوية على الصورةمن ذلك، وخلق حافز التقليد عند املستهلكني، وإضفاء احلركة 

 األمر الذي يساعد على سهولة التذكّر والتقمص: صورة السلعة يف إطار إحياءات رمزية. 

                                                             
  .42حممد حدوش، عن الرتمجة واإلشهار، جملة عالمات، ص  1
  .بتصرف 10-9 صطلعت عيسى، مذكرات يف اإلعالن كتابة وتصميم،  2
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 وذلك لتقديم الرباهني اليت تؤكد الفائدة من االستخدام، ويتم فيها التأكيد على صور ماقبل : الصور املقارنة
ه، أو املقارنة بني املنتج واملنتجات األخرىاالستخدام وما بعد  . 

 من خالل استخدام االستماالت اإلجيابية اليت تركز على : نتائج استخدام السلعة أو عدم استخدامها
املزايا اليت تعود على املستهلك من استخدام السلعة، أو االستماالت السلبية اليت تركز على عدم 

 . استخدام السلعة

 توضح كيفية االستخدام ومزايا املنتج عند ذلك: املنتج كيفية استخدام. 

 ر األشخاص: اجلانب اإلنساني من املنتجوتأثري املنتج على اجلو االجتماعي احمليط هبم ،وتصو. 

 الصور املوحية بشخصية املاركة :ج، من خالل مؤثرات تساعد يف تدعيم أو خلق مكانة متميزة للمنت
  .أو الرتكيز على العالمة التجارية الشهرية ،أةمعينة، مثل صورة مبنى املنش

على أن استخدام الصور قد ينوب عنه استخدام الرسوم، هاته األخرية اليت يرى فيها البعض أكثر تأثريا، لكن     
على العموم تشرتك الصورة والرسوم يف التعبري عن األفكار اإلشهارية بكفاءة، عاملتان على جذب انتباه اجلمهور، 

الل إثارة اهتمامه مدعمة بالعناوين والرسائل اإلشهارية، مضفيتان درجة من الواقعية على الصورة اإلشهارية، من خ
  .وموصلتاها إىل درجة البالغة اليت يشكل احلجاج األيقوني دعامتها الركيزة
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  :اسرتاتيجيات الصورة يف بوتقة العوملة: املبحث األول

رة اإلشهارية الثابتة يف اخلطاب اللغوي، وال يف اخلطوط والظالل واألبعاد واأللوان فحسب، ال يكمن أثر الصو     
بل إن األمر يتعداه إىل وسائل أكثر وقعا من الناحية اإلبالغية وهي تقنية توظيف الرموز واأليقونات يف الصورة، 

رة، فإن هذه التقنيات تُعتمد يف مترير وكما قرر أغلب الباحثني أن النسق اللغوي يبقى قاصرا أمام بالغة الصو
وعليه ال ميكن بأي حال من األحوال التعامل مع الصورة . األفكار وتبديل الذهنيات وحتطيم الشخصيات

، فاملعاني اإلحيائية، أو األسطورة كما )على األقل ما ورد إلينا من قبل اآلخر(اإلشهارية على أهنا نص برىء 
  . يديولوجيا اليت حتملها الصورةأمساها بارث، تتجلى يف اإل

" آليات اشتغال اخلطاب اإلشهاري واسرتاتيجياته " أو " إيديولوجية اإلشهار"ومنه احلديث عما أطلق عليه     
ومن خالهلا حتطيم العادات  ،ملحقني باملشهرين الرأمساليني الغرب صفة استغالل العوملة لنشر ثقافة االستهالك

ملؤكد أن هلذه االسرتاتيجية مظاهر وطرقا يتبعها املتخصصون يف هذا النوع من اخلطابات وا. والثقافات احمللية
–بوساطة سيله اجلارف ضمن وسائل االتصال اجلماهريي، وتعترب الصورة  ،الذي له أثر كبري على الشعوب
األقدر على إيصال األفكار اإليديولوجية املعلنة والضمنية؛ كوهنا ختاطب شرائح  - والصورة اإلشهارية أهم متثالهتا

اتمع املختلفة، بكل مستوياهتا، وأيضا ألهنا تنقل املعنى بأقل جمهود من املتلقي، باإلضافة إىل أهنا موجودة يف كل 
  .   مكان وقسرا فال تستدعي حبثا وال سعيا

  :الصورة اإلشهارية يف بوتقة العوملة - 1
السابقة  الذكر وهي أن املعنى يف الصورة اإلشهارية على  -نسبة إىل بارث-انطالقا من الفكرة البارثية    

 كون من التمثالت والرموز، حيظى بأمهيةامل اجلانب اإلحيائيتقريري وإحيائي، يذهب أحد الباحثني إىل أن : مستويني

  1:كتسي النسق األيقوني هذه األمهية نظرا لوظائفه الكثرية، اليت ميكن اختزاهلا يف النقاط اآلتيةوي .املشهرين
  .ترمي إىل إثارة الذوق قصد اقرتاح البضاعة: أوال، الوظيفة اجلمالية - 

                                                             
  .27ص  ، جملة فكر ونقد،عمراني املصطفى، اخلطاب اإلشهاري بني التقرير واإلحياء،  1
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الصورة فضاء مفتوح على كل التأويالت، هلذا تكون مرفوقة يف أغلب األحيان بتعليق : ثانيا، الوظيفة التوجيهية - 
ويف هذا اإلطار حتيلنا الصورة على قراءة النص الذي يثبت فيه الداعي أفكاره . لغوي قد يطول أو يقصر

  .وحججه
شخاص يف أبعادها وأشكاهلا بدقة تامة، الشيء الذي تعجز عنه تقدم لنا األشياء واأل: ثالثا، الوظيفة التمثيلية - 

اللغة، يف كثري من األحيان، أي أهنا تبقى املرجع األول واألخري الذي جيد فيه النص جتسيده وتقوميه، إذ أن 
  .املشاهد يغدو ويروح بني النص والصورة، ليظل باله معلقا هبذه األخرية

ورة تعبري يغازل الوجدان، ويغذي األحالم، ألهنا عامل مفتوح على مصراعيه لكل الص: رابعا، الوظيفة اإلحيائية - 
  .التأويالت والتصورات، وهي حتاور الالوعي وتوحي مبشاعر ختتلف يف طبيعتها من مشاهد إىل آخر

تأتي نتيجة  إن الوظائف األربعة األوىل تتضافر خللق عامل داليل معني، وهذه الداللة: خامسا، الوظيفة الداللية - 
  .التفكري والتأمل الذي أسسته الصورة لدى املشاهد

ارتبط ازدهار اإلشهار بصعود منط اإلنتاج الرأمسايل، وباخلصوص يف مراحل فيض اإلنتاج وإشباع السوق     
واحتدام روح املنافسة حيث أصبح ترويج البضاعة متوقفا على حتفيز شهوة الزبناء يف االستهالك، بل لقد سعت 

اجات ومهية عند اإلنسان، أي ما يسميه الرأمسالية يف مراحلها األخرية، وعرب أشكال اإلغراء، إىل خلق ح
ودفعهم إىل إشباعها بوسائل ال تنسجم مع  1. احلاجات الزائفة مقابل احلاجات األولية" G .Debord  دوبور"

  .احلقيقة وال مع األخالق والقيم

غلة جبعل بل لقد أصبحت منش. لقد أصبح الشغل الشاغل للرأمسالية هو كيفية ترويض الناس على االستهالك     
وإذا كانوا مالكني للبضاعة املعروضة فإن اإلشهار . التملك اليت خيتلقها اإلشهار/الناس يقتنعون بضرورة االستهالك

أي ما يسميه علماء (يقنع الناس بأن ثالجاهتم وتلفزيوناهتم وسياراهتم وألبستهم وأثاثهم قد أصاهبا البلى 

                                                             
  .65حممد الويل، بالغة اإلشهار، جملة عالمات،  ص  1
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قد أصبح  أي اقتناع املستعمل اقتناعا ومهيا بأن أثاث  بيته" ولوجيالتقادم أو البلى السيك"سيكولوجية اإلشهار 
  1.إال التخلص منها وتعويضها مبا جد يف السوق فما عليه) بالفعل قدميا

يشكل جمتمع اإلستهالك ، إنه  ومجهور ثقافة اإلشهار هو مجهور مستهلك للعالمات والقيم اإلشهارية وهو مجهور    
ج له ستهالك النموذج اجلديد لألنا الذي يرواالصراع حول  من خالل ،ن نفسيايدموحمجهور يكون فيه األفراد 

من إستماالت  آلليات اجلمالية واملنطقية والبالغيةاكل «، والذين تعرضوا  لـ2 دوما هلاته النماذج نيواحملُ ،شهاراإل
   3.»يف مترير اإلرسالية اإلشهارية املختلفة املعتمدة  ميكن تسميته بالوسائل التعبريية أو ما ...وإحياءات 

إىل التسيري والتعريف  اخلطاب اإلشهاري بدفع املتلقي إىل اقتناء بضاعة فحسب، وإمنا يتجاوز ذلك وال يكتفي    
  .مع الرتويج لبضائعها باملوازاة  تسعى إىل الرتويج ألفكارهاإيديولوجية وفق  بنظرة خاصة اجتاه الواقع واتمع ،

 وسالسة هبدوء تتسلل بل الربامج سائر يف علنا لنفسها تروج وال صرحية كدعاية نفسها تطرح ال اخلفية اإليديولوجيا

 هبا، اإلقتناع وجيري العملية واحلياة العقل إىل طريقها تأخذ اليت واملفاهيم النماذج وطرح واإلثارة وبالتكرار ومرونة،

 يستجيب مثال الشراء حالة ففي . له مهد قد اإلقتناع ألن األمر تقبل يسهل وهنا .تأمر اإلشهارية الربامج يف فإهنا

 لألفكار يروج فاإلشهار  املعروضة، بالسلعة وعيه ال يف ترتبط اليت والنماذج للصور واعيا وال املستهلك عاطفيا

 تعزيز طريق عن الطهر عقدة من اجلمهور يتخّلص أن إىل ويرمي ،البضائع ويسوق املطلوب احلياة ومنط واإلستهالك

  4.اإلجتماعية املكانة إحراز يف الرغبة الرفاهية، يف الرغبة الراحة، الرغبة يف : للتسويق أساسية إغراءات ثالث
إن اإلشهار من خالل ذريعة التقدم االقتصادي وعوملة الرأمسالية ينتقل باتمعات املتخلفة ببطء حنو تنميط      

ثقايف واحد؛ إذ تعدى تأثريه سيادة الدول واحلكومات إىل حتطيم الشخصية الوطنية وتذويبها يف بوتقة االستهالك 
  .وأفكار الدول الغربية، وبالتحديد أمريكا للمنتوجات والتصرفات والسلوكيات، بل وحتى عادات 

                                                             
، 2007، 27، العدد املغرب ،تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة ،جملة ثقافية حمكمـةجملة عالمات، حممد الويل، اإلشهار أفيون الشعوب املعاصر،  1

  .10ص 
  :أزيالل أون الين، الصفحة: ، الشبكة العاملية للمعلومات، موقعليات اشتغالهآ واإلشهاري طاب اإلعالماخل سوسيولوجيةالزاهيد مصطفى،  2
 http://www.azilal-online.com/inf-ar/articles-action-show-id-1725.htm  
 .112ص، عالماتجملة  سلوك، طبيعةبنية خطاب و اراإلشه عبد ا أمحد بن عتو، 3

  .بتصرف 6-5 صاملرجع نفسه،  4



272 
 

ومن ثم أضحت الثقافة شديدة األمهية، ألن رموزها أصبحت هدفا لقوى السوق وحلاجة الرأمسالية لزيادة      
غري (اإلنتاج، ولذلك فإن الرأمسالية الكوكبية يف التحليل النهائي حتتل وتدمر عوامل اموعات الثقافية األخرى 

اإلشهارية قد وصلت  هيمنة البضاعةو  1.ملن ميلك املال لشرائها" تسليعها"ألن رموز هذه الثقافات يتم ، )الغربية
تأثريها، وإن املمارسات الثقافية اليت كانت يف السابق مستقلة قد  إىل حد أن أية ثقافة ال تستطيع االنفالت التام من

  2.ملحقة هبا وشريكة هلا أصبحت
أن اإليديولوجية تعمل على مناح  :روج بنتيجة حول مظاهر العوملة يف اخلطاب اإلشهاريمما سبق ميكن اخل     

عدة؛ فمن الناحية االقتصادية تدعو إىل االستهالك ثم االستهالك دومنا توقّف، حتى وإن مل يكن باملرء حاجة 
. النظام العاملي اجلديد للمنتوج، ومن ناحية أخرى تعمل على حمو الشخصية الوطنية جبعل املستهلك فردا من

واألخطر استبدال القيم واألخالق بقيم املادية وتقديس اجلسد إىل حد النرجسية، واجلري وراء احللم واالمتالك، 
  .  وجيعلهم ينظوون حتت املظلة األمريكية ،ومن ثم التنميط الثقايف، الذي يصهر اجلميع يف بوتقة الغرب

ية القت استهجانا واعرتاضات ال حصر هلا، تنادي باحرتام الشعوب و حصانة لكن فكرة عوملة الثقافة الغرب     
ومنه تبلورت فكرة أكثر ذكاء من قبل املشهرين الغرب متثلت يف استخدام الثقافات احمللية ذاهتا . مقوماهتا الثقافية

اليت " ربيالية الثقافيةاإلم"فبعد أن نقدت ونقضت حتليالت ما بعد احلداثة نظرية « كستار لرتويج منتوجاهتا؛ 
سادت منذ اخلمسينيات، مفرتضة أن الرأمسالية الغربية تريد توحيد النمط الثقايف للعامل ليكون غربيا، تأتي 
حتليالت ما بعد احلداثة لظاهرة العوملة لتنقض ذلك من األساس، وتبني أنّه إذا كانت الرأمسالية الكوكبية تريد 

العامل، فإهنا يف تروجيها لسلعها تستخدم الثقافات احمللية واهلويات اإلثنية والعرقية توحيد منط وعالقات اإلنتاج يف 
لتوسع أسواقها، وتبيع رموز هذه الثقافات كسلع، وبالتايل تساعد على تشظي العامل وتفككه، بل تناحره أيضا، 

والقومية بشكل متزامن  ،اخلصوصيةوهو التحليل الذي يفسر ملاذا صعدت أصوات يف العامل تنادي باهلوية الثقافية و
   3.» مع خطاب العوملة

                                                             
 .95، ص 2008، 1حممد حسام الدين إمساعيل، الصورة واجلسد دراسات نقدية يف اإلعالم املعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط 1

  .65حممد الويل، بالغة اإلشهار، جملة عالمات، ص  2
 .96حممد حسام الدين إمساعيل، الصورة واجلسد دراسات نقدية يف اإلعالم املعاصر، ص  3
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وإذا أُريد  إعطاء أمثلة عن احتفاء الصورة اإلشهارية بالتعددية الثقافية، فإن باحثني يؤكدون أنه أصبح هناك      
 شهية كبرية لالستهالك، واستجابة أكثر لإلشهار من ذي قبل عند الشعوب، حينما استخدمت الشركات الغربية
اسرتاتيجيات إشهارية حملية لرتويج سلعها وخدماهتا؛ وال أدل على ذلك الكم اهلائل من الصور اإلشهارية اليت 

واليت القت ... تستخدم رموزا وشخصيات حملية كشركات كوكاكوال وبيبسي ومستحضرات التجميل والغسيل
إظهار الصور حاملة  -هذه االسرتاتيجيةمن خالل –ومما حيرص عليه املشهرون . جناحا كبريا يف تسويق منتجاهتا

التحلي  ،مظاهر التدين والنظافةكمليزات البلد املوجهة إليه، خماطبة مستهلكيه باللغة اليت يتداولوهنا، يف إطار حمرتم 
  .يف الصور اإلشهارية ملنتجات الغسيل مثال ،باألخالق

والرأي أنه ال عداء جتاه عوملة العالمات التجارية واإلشهار هلا، وإمنا الغرض احرتام ثقافات ورموز الشعوب     
ألن بعض الشركات صنعت لنفسها مكانة  ،وهذه الفكرة ال تنطبق على الكل. املوجهة له الدعايات التجارية

أو تغري خططها اإلشهارية، مثل كوكاكوال وجيب عاملية، ال ميكن أن جنعلها تتنازل عنها، وتصيرها حملية 
، فالعامل كله ألفها، كما ترسخت يف ذهنه صورة االبتسامة املميزة لكوجليت، وصورة راعي البقر ...وماكدونالدز

جينب ) كالرسوم واألشكال املفهومة بوضوح(كما أن الرتكيز على الصور املرئية . الغربي يف إشهارات مارلبورو
  1. تجارية الوقوع يف مشكلة احلاجز اللغوي وترمجة الرسالة إىل عدة لغات، ويضمن كونية انتشارهاالعالمات ال

  

  .األمريكية لالتصاالت AT&T إشهارات شبكة: أمنوذج لتمفصل احمللي مع الكوكيب- 2
  :وصف مادة اإلشهار- أ- 2

كبري صور اخلداع البصري، تبدو ألول جمموعة من الصور اإلشهارية الثابتة، مستطيلة الشكل، تشبه إىل حد        
وهلة ممثلة ألشياء أو كيانات إنسانية أو حيوانية أو نباتية، لكن بالتمعن فيها يظهر أهنا تستعمل األيادي لتصوير هذه 

  .الكيانات باحرتافية كبرية
                                                             

منوذجا، ماجستري غري منشورة،  mbcدراسة حتليلية للرسالة اإلشهارية يف الفضائيات العربية قناة الشرق األوسط - بسمة فنور، الرسالة اإلشهارية يف ظل العوملة 1
  .بتصرف 123 ، ص2008جامعة منتوري، قسنطينة، 
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اخلاصة باهلاتف شبكة االتصاالت األمريكية "موجهة كدعاية إشهارية عن املنتج األمريكي  23والصور الــ     
فهي تتباهى باالنتماء األمريكي بشكل  ؛تصلح أمنوذجا متميزا الزدواجية الطرح". احملمول ذات التغطية العاملية

  . يتخفّى وراء حلل حملية للدول املوجهة إليها هذه الصور
  : حتليل الصور اإلشهارية - بـ- 2
  :التحليل اللساني- 

  :لسان اإلجنليزيتضمنت اإلشهارات ثالث عبارات بال     
  . يف مجيع أحناء العامل للنقالأفضل تغطية    The best coverage of carrier worldwide: األوىل

توفر تغطية شاملة  AT&Tتكررت يف كل الصور حمل الدراسة، وهي عبارة واضحة املقصدية تدعي أن شبكة 
ألي هاتف يف أي منطقة من العامل، جاءت على سبيل التقرير، حبيث ال تدع جماال للتفكري يف أن هناك أفضل أو 

  .أمشل منها لعمل اهلاتف النقال
  :، وردت بنسقني .....بلدا ، مثل  200 (215) من أكثر اليت تعمل يف اهلواتف أكثرعبارة تبني أن  : الثانية

                  More phones that work in more than 200 (215) countries, like…… 
Works in over 200 (215) like……                                                                     

تضيف اجلديد وهو أن  وكلتا اجلملتني تقريرية إخبارية تؤكد ما ذهبت إليه العبارة األوىل من مشول التغطية، لكن
  .بلدا) 215( 200هذه الشبكة تعمل عليها خمتلف أنواع اهلواتف يف أكثر من 

  :ترشد املتلقي إىل كيفية االتصال بالشركة من خالل موقعها ، وهي كذلك جاءت بصيغتني: الثالثة
  For more information click att.com/wirelessinternational.                               

Att.com.global                                                                                              
: ووضعها يف الشريط الربتقايل الذي ميثل رمزا للشركة، دليل على رمسية املوقع، أوال، ويعزز الفكرتني األوليني

إن ما نقوله لك : التكنولوجيا؛ حبيث ميكننا التأويل بأن املُشهر يريد أن يقول لناالقدرة على مسايرة -الشمولية
  .تطلع على نشاطاتنا بالتفصيل هاصحيح وإن كان لديك شك فتأكد بزيارتك ملوقعنا، حين

 .شاهد كل الصور تباعاكما أن تنويع أماكن وضع العبارات الثالث اهلدف منه عدم إمالل املشاهد، إذا ما      
  .بسيطوفيما خيص نوع اخلط وحجمه فهو خط متداول متوسط احلجم، خال من اجلمالية، يقدم الفكرة يف طابع 
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  :التحليل التشكيلي - 
  :هناك صفات تشكيلية عامة تشرتك فيها الصور املدروسة، تتمثل يف     
  .صور مستطيلة الشكل، داللة على اإلحاطة والشمول -
 .مما يعطي للصور وضوحا واتّساعاالبعد يف الصور ذو تبئري طويل  -

ين تتحلى هبما اهلواتف باستخدامها اللذَ ،اخلطوط كلها انسيابية، متوجية، توحي بطابع املرونة والبساطة -
 .AT&Tخلدمات 

وكذا اإلطار الربتقايل يف أسفل الصور حاضر هبا كلها، إضفاء للرمسية  ،اخلاص بالشركة الرمز املصور -
 .لإلشهارات

يوفر معنى أن الشبكة  ،أنواع خمتلفة من اهلواتف النقالة يف الصور اإلشهارية، كتنويع لعني املشاهداستخدام  -
 . قادرة على تشغيل كل اهلواتف، ومنه يطمئن املستهلك بأنه ال داعي ألن يقلق إزاء تسيري أي هاتف ميلكه

و األيقون املصاحب هلا، وتتسم اختالف ألوان اخللفيات، مع احملافظة على أن لكل خلفية معنى يتناسب  -
بالبساطة، ذات لون غالب مع مسة التدرج؛ حبيث يكون التمثيل متصدرا للصورة يشمل اللون الباهت، ثم 

ويف هذا إحياء بأمهية . ، أي باستخدام اإلنارة املوجهةمع االبتعاد شيئا فشيئا يستمر اللون إىل األغمق
  .لهاتفاحلامل ل) إنسان، حيوان، نبات (األيقون 

لعالمة التجارية نفسه أيقونة إضافية، فهو على شكل كرة أرضية ذات حلقات ل Logoالرمز املصور  -
متموجة زرقاء؛ الكرة داللة على العاملية، األزرق على الواليات املتحدة األمريكية، احللقات املتموجة رمز 

 .للذبذبات اليت تنقل التغطية إىل هواتف العامل أينما كانت

  :التحليل األيقوني - 
  :توجد أيقونات ظاهرية، كل صورة ممثّلة لرموز تشتهر هبا البلدان املختلفة 23يف الصور الـ      

  
  



276 
 

  اهلـند): 1-22(الصورة *
. تصور فيلني متقابلني، بينهما هاتف، و الفيل تشتهر به اهلند، فهو وسيلة تنقل بدائية، جعلته صديقا للهنود     

  .ك سينقل اهلندي ال من مكان آلخر، بل من عامل االنغالق إىل التفتح واملعرفةومنه فاهلاتف كذل

  
  اسرتاليا): 2-22(الصورة *

سحلية وكنغر، مما تشتهر به اسرتاليا، جاءا يف حميط مليء باأللوان، كما هي طبيعة البلد اخلالبة، واألمهية        
  . كانت للهاتف ، من حيث موقعه يف الصورة، فتستبدل الطبيعة بتكنلوجيا االتصاالت

  
  الربازيل): 3-22(الصورة *

ة، وغري خاف عن الباحثني يف جمال اإلشهار سبل استخدام صور لغجريات، يوجهن نظرة الرضى مع ابتسام     
املرأة يف اإلشهار ودالالت ذلك من إغراء، واجلديد يف هذه الصورة أن املرأة ااورة للهاتف مباشرة أخفضت 
عينيها كنوع من احلياء، جتاه اجلهاز اخلارق  الذي سيفضح مشاعرها ومكنونات فؤادها حني يستعمل وفق شبكة 

AT&T.  
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  كندا): 4-22(الصورة *
، وهو نوع من األيائل تشتهر به كندا، مع األماكن احملاذية للمتجمد الشمايل، يرمز للقوة "الرنة"يقابلنا حيوان      

واجلمال، وكذا الرشاقة، وهي صفات يتمنى املشهر أن يقتنع هبا املشاهد، كخصائص للهواتف اليت تستخدم جمال 
  .تغطية الشبكة

  
  إيطاليا): 5-22(ة الصور*

ربعة أواحد من  ، الرئيسية يالبندقية و يعترب من معامل اجلذب السياح يقع يف  الذي" جسر ريالتو"صورة      
بسيط و  هشكل ،1591سنة  يلالشكل احلا ، اختذ12القرن  يف بناؤه بدأ. "جراند"جسور تربط ضفتى قناة 

يتوسط اجلسر هاتف . ع الذهبيتقوم بب التقليدية اليت البندقية جد حمالتتو يهعل. يتكون من رواق معمد واحد
ليحتل مركز الصورة، فيتيقن املشاهد أنه ال أمهية للمحالت املوجودة، وال  – AT&Tيعمل على شبكة –نقال 

 هو أن منلك هاتفا يعمل وفق -وأبدا–للمكان الذي يسعى إليه الزوار لإلطاللة على قناة جراند، إمنا املهم فقط 
  .   هذه الشبكة

  
  مصر): 6-22(الصورة *

حتمالن هاتفني، يف وضعية توحي بقداسة ما حتمالنه،  - مها بطبيعة احلال امرأتان-شخصيتان فرعونيتان     
تتجهان به إىل مكان ما، ميكن أن يكون بالط احلاكم، وترتديان لباسني خمتلفي اللون، مما يفسر باختالف منزلتهما، 
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سياسي، إىل القومية الوطنية أو إىل الوجهة األمريكية، كون إحدامها بلون علم مصر احلديثة والثانية أو انتمائهما ال
و جعلهما اثنتان داللة على اتمع، يعين أن شغل الفراعنة الشاغل هو االلتهاء . بألوان الواليات املتحدة األمريكية

  .   باهلاتف الغري

  
  كوستاريكا): 7-22(الصورة *

طري مهاجر مجيل ضمن بيئة بدائية خضراء، يكتشف هاتفا بني أوراق النباتات، يف إحياء واضح بأن        
  . تنشر نشاطها من مكان آلخر تباعا، لرتي الشعوب املتخلفة جديدها العلمي AT&Tشبكة اهلاتف النقال 

  
  املغرب): 8-22(الصورة *

، يف داللة " متكىء"دة، وعلى جذع إحداها هاتف، يف وضعية صحراء هبا عدد من أشجار النخيل املتباع     
ومن وراء . رمزية للراحة والرتفيه اليت سيناهلا مستعمل اهلاتف يف املغرب، يف إطار الشبكة صاحبة اإلشهار

بعد سياسي، ميرر رسالة فحواها أن الواليات املتحدة تساند  -ترى الباحثة -اختيار طبيعة املغرب صحراوية 
  .ك املغرب للصحراء الشاسعة حمل الصراع بينه وبني قاطنيها من الصحراوينيامتال
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  جنوب افريقيا): 9-22(الصورة *
، مبعنى أن القوي هو الذي AT&Tمنران يتواجهان وجها لوجه، يف صراع شرس أساسه امتالك هاتف      

  ".البقاء لألقوى: "ن املثلميتلك احلضارة، ويتحكم هبا، وهبا يقود تابعيه على حيث يشاء، كبديل ع

  
  روسيا): 10-22(الصورة *

الشهري يف روسيا، وهو باإلضافة إىل مكانته التارخيية حيمل بعدا سياسيا، فهو مركز " الكرميلن"يتجسد قصر      
يف تكنلوجيات  -أو حتاول أن تتحكم–للحكم، ومنه تسري رسالة خفية كنهها أن الشركات األمريكية تتحكم 

" اإلحتاد السوفياتي"ويف سياساته أيضا، ورسالة أخرى مفادها أنه ال رموز هلذا البلد إال ما ورثته عن العامل 
  .سابقا

  
  البهاماس): 11-22(الصورة *

و شكل املرجان  -تدل على البيئة املتنوعة للجزر–هاتف يف مكان جتمع الشعب املرجانية ومسكة مزخرفة      
، يف االتصال AT&Tإمياء للمتلقي بأن هناك تعددا الستخدامات شبكة  جسدته أصابع أيدي منتشرة، يف

  .واألنرتنت والتلفزيون وغريها
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  فرنسا): 12-22(الصورة *

، فكان من الطبيعي أن يدرج يف "برج إيفل"ال أحد يتحدث أو يسمع عن فرنسا، دون أن يستحضر ذهنه      
الصورة اإلشهارية املوجهة إىل فرنسا، لكن حتول مركز االهتمام، إىل اهلاتف كبقية الصور، فيتسم اهلاتف ذو اال 

AT&T ا املعنى ألوان اخللفية الزرقاء احلاملةبالشموخ واالرتقاء وفسحة الفضاء، وساعد على ترسيخ هذ .  

  
  هولندا): 13-22(الصورة *

األرجوانية والربتقالية، تلك اليت تشتهر به هولندا فهي تسمى لدى " التوليب"تربز للرائي جمموعة من أزهار      
. ور يوجد هاتفويف داخل إحدى هذه الزه. فهي منتشرة فيها مبساحات هائلة" مملكة أزهار التوليب"الكثريين 

وعليه يرتاءى للناظر أن قمة اجلمال ال تتعلق بالزهور نفسها، وإمنا باهلاتف داخلها، وما اختيار اللونني األرجواني 
  .والربتقايل اهلادئني إال للتأثري يف املتمعن يف الصورة
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  النرويج): 14-22(الصورة *
يف البحار واحمليطات، وال حتمل السفينة أي " الفيكينغ"أو" القراصنة"صورة سفينة أسطورية، حتاكي قصص      

توسط اهلاتف (يف خطر دائم إال أهنا حتافظ عليه  -كأي سفينة-شيء سوى هاتف مشغل، فرغم وجودها 
  . شبكتنا آمنة  االستخدام، رغم كوهنا تتعرض للمنافسة: واملقصود ) للسفينة

  
  الرباغواي): 15-22(الصورة *

. ، وهي تتأمل هاتفا قبالتها، وكأهنا تكتشفهاألفاعي يف العامل قاطبة كرب، أاخلضراء  "فعى االناكونداأ"تظهر      
أهنا تلتهم فرائسها ولو كانت حية، أو حتى أكرب  -فعىأي األ-تثري فينا هذه الوضعية التساؤل؛ فاملعروف عنها

  .وأنه غري قابل للتلف بسرعة" صالبة وقوة اهلاتف"ولكنها مل تلتهم اهلاتف، فتتجسد مقولة منها حجما، 

  
  اليابان): 16-22(الصورة *

، تقدم هاتفا )من لباسها(الصورة األوىل لليابان، جتسد امرأتني من العصر اإلمرباطوري، إحدامها تبدو خادمة      
وميكن تأويل هذه الصورة بأن . ري بإصبعها متسائلة عما يهدى إليهامللكة، أو سيدة ذات شأن، وهذه األخرية تش

  .اليابانيني تعلّموا احلضارة من غريهم، وهم األمريكان، وهذا ما يريد املشهر قوله



282 
 

وثنائية السمكة تشري إىل . الصورة الثانية، مسكتان، بينهما هاتف، باعتبار اليابان جزرا تطل على احمليط    
، احلالية املتسمة بالتنافس التجاري والصناعي والتكنولوجي، وقد مت استنتاج )أ واليابان.م.الو(ارية الثنائية احلض

  ).قوة= قبضة(هذا املعنى من خالل شكل اليد اسدة لكلى السمكتني 

                         
  ) ب 16-22)                                                  (أ 22-16(                                   

  املكسيك): 17-22(الصورة *
ـ تستقبل اهلاتف بيد مفتوحة، على أساس أن " املايا"رموز حلضارة املكسيك القدمية ) أ 17-22(يف      

  .االنفتاح يأتي من مشال أمريكا إىل  جنوهبا
فالفلفل األمحر الذي يفتخر به املطبخ املكسيكي، أصبح يزامحه اهلاتف النقال يف ) ب 17-22(أما يف      

  .أضحى مدار اهتمام كالتفنن يف الطبخ AT&Tوالتكلم عرب هواتف . األمهية واملكانة التقديسية

                            
  )ب 17-22)                                             (أ 22-17(                                   

  الصني): 18- 22(الصورة*
سور الصني العظيم مبا له من مكانة تارخيية وسياحية ال ينتهي سوى هباتف نقال، مما يربك ) :أ22-18(     

وجماالت ) اهلواتف(ومنجزات احلداثة " ني العظيمسور الص"املشاهد وجيعله يقارن بني منجزات احلضارة القدمية 
  .تشغيلها املتعددة



283 
 

تنني يتالعب هباتف، ولكن هذه املرة مل توظف األيدي فقط، بل زيد عليها األرجل، وميكن ): ب22-18(    
مالقَ الع"تفسري حمتوى اإلضافة بأن املقصود كثرة السكان، ويؤكد هذا التوجه، وضعية التنني املتكىء الذي كان 

  .، حياول النهوض للوصول إىل التطور"النائم

                          
  )ب18-22(                     )                          أ22-18(                                 

  اململكة املتحدة) أ19-22(الصورة *
حيرسان هاتفا، لكن املشكلة أهنما ال  -وهو رمز للمملكة-التجسيد األول شخصان من احلرس اجلمهوري     

قد  -العجوز- يبدوان يقظني إطالقا، بل مظاهر التعب بادية عليهما، أال يدل هذا على أن وقت اململكة الربيطانية
  .أ؟.م.وجاء وقت آخر تتحكم فيه الو. انتهى

ق م، إحدى  5000اليت نصبت منذ "  ستوهننج"، أعمدة من صخور بركانية تسمى اجنلرتا): ب22-19( 
معامل اجنلرتا، من أقدم اآلثار يف العامل، نصب على إحداها هاتف، وكأن االتصاالت واالنرتنت والالسلكي 

  .متجذرة يف أعماق التاريخ، وال غنى لإلنسان عنها)  AT&T خدمات (

                          
  )ب19-22(         )                                      أ22-19(                                

ال جيب أن ينسي الرائي  -اجتهدت الباحثة لتأويلها–كذلك وتتبع األيقونات الظاهرية، مبا حتمله من دالالت     
، لكن هي )الظاهرية(كل فين لتشكيل األيقونات السابقة اليت وظّفت بش" اليــد"أيقونة خفــية أو باطنة وهي أيقونة 



284 
 

يف حد ذاهتا قابلة للقراءة، بالنظر إىل تعدد كيفيات إدراجها؛ فاليد تعترب العضو املستعمل يف االتصال، هي 
املتحكم يف جهاز اهلاتف النقال، ولكن بقراءة أبعد ميكن احلديث عن دالالت وضعيات األيدي ؛ فهي توحي 

تلهم معنى الوحدة حينما نسندما تكون جمتمعة األصابع، وتدل على الشموخ عندما تكون مرفوعة، وبالثبات ع
تكون األيدي متشابكة، ومتحكمة يف الطبيعة حينما متسك بشيء، طالبة العون حالة تكون ممدودة، وتدل على 

وهذه الوضعيات كلها مبثوثة يف الصور . القوة إذ مثلت قبضة، مبعنى االكتشاف يف حالة اإلشارة إىل شيء
  .رفيقة اإلنسان يف كل نشاطاته احلياتية واالجتماعية  AT&Tشبكة " مؤيدة فكرة . اإلشهارية املدروسة

للصور اإلشهارية، املطروحة كأمنوذج عن متفصل احمللي مع الكوكيب، للتدالل على يف ظل حماولة القراءة التأويلية      
افرتاض أهنا اليت سبق القراءة . تقنية توظيف املسحة اإليديولوجية لتمرير األفكار، والثقافة األمريكية املعوملة

لتغوص يف أعماق الرسائل البصرية اليت يبثها  ،تتجاوز الوصف السطحي، للعالمات اللسانية واأليقونية، والتشكيلية
  :ر ، خرجت الباحثة جبملة من النتائج، أمههااملشهِِ

احمللية، إذا اإلشهار يعرب عن اهليمنة الكونية للغرب، ويف الوقت ذاته ميكن أن يكون وسيلة إلنعاش الثقافات -
  .حسن استخدامه

متيل الصور اإلشهارية إىل استخدام ما يثري يف النفس األحاسيس، بأن تلعب على وتر التاريخ أو الشهرة أو -
أو حتى السياسة، للوصول إىل تقبل املشاهد للسلعة أو اخلدمة املعلن عنها، وهذا داخل يف ...االنتماء

لية يف اإلشهار، لكن هذا ظاهريا فقط ؛ ففي الواقع ال يدعو اإلشهار إال اسرتاتيجية توظيف الثقافة والرموز احمل
  ).ويف الصور اليت مثلنا هبا أحسن دليل( بل وحتى تفكري غربي  ،إىل ثقافة وسلوك

الصور اإلشهارية املوجهة لفئة واسعة، كما هو احلال بالنسبة للصور حمل الدراسة، تتخذ مبدأ البساطة الشكلية، -
، لكنها يف الوقت نفسه -املستهلك-املتلقي–املعنوي؛ فأيقوناهتا وتشكيالهتا، واضحة بالنسبة للقارىء والعمق 

 .تستجليها، بل ينبغي التأمل املؤسس عن معرفة ودرايةأن حتمل أبعادا عميقة، ليس بإمكان النظرة اخلاطفة 
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  .الثابتةثنائية اجلسد واملرأة يف الصورة اإلشهارية : املبحث الثاني

 امللتقيات خالل من وتسليعها إنسانيتها وإفقادها اإلشهار يف املرأة استعمال من احلد تريد اليت الدعوات كثرت    
  1.وكذا خمابر البحث املتخصصة يف هذا اإلطار .االجتماعي التواصل مواقع ونشاطات اجلامعية والدراسات

 على األخرى وتركز للرجل، الضئيل الظهور مقابل يف املرأة استعمال كثرة على اعتمدت هذه االلتفاتات    
 دائرة من هبا خيرجن مادية امتيازات من هلم يوفره ملا اال هذا يف يعملن اللواتي الصغريات الفتيات استغالل

 هو جسد، جمرد كجسد واستغالهلا املرأة حضور من اجلارف السيل هذا أن إىل الكثريون ذهب لقد بل. الفاقة
  .النخاسة أو الرقيق جتارة إىل عودة
 املرأة حموره الذي سيما اإلشهار ألخالقيات ميثاق لوضع التشريع جمال يف املغربية بالتجربة ال تفوت اإلشادة كما    
 مطالبة خرباء وكذلك .اإلطار هذا يف املتخصصة اجلامعية واملخابر املختلفة الدراسات ذلك على أدل وال

 مل إذا اإلشهار بأن ،Jhala"جهاىل " تصديقا ملقولة. أخالقية ملعايري وفقا شرف ميثاق ضعبو عرب وإعالميني
   2."العامل هناية" إىل سيقود أخالقي، بوازع له ويؤسس ينظم

  :من لغة اجلسد إىل صورة اجلسد- 1

واإلحاطة مبشاربه الكثرية، الفلسفية واملادية والظاهراتية، بل " اجلسد"ال يسع املقام هنا للولوج إىل موضوع      
ولذا والتزاما . ، ألن هذا يتطلب جماال أرحب من ناحييت املوضوع والتناول...وحتى الشرعية منها والفنية

ة حمددة تتعلق باحتفاء اإلشهار باجلسد كلغة للتواصل، باهلدف املنوط بالبحث، ارتأت الباحثة أن تتناول جزئي
الناجتة عن تقديم صفة األسطورية والقدسية له" صورة اجلسد"كُل ما أطلق عليه وتش.  

                                                             
 .الدنياحي الدين نور األستاذ يرأسها املغربية، اململكة البيضاء، الدار مسيك، ابن اآلداب كلية اإلعالن، وتقنيات اإلشهاري اخلطاب وحدة أمهها 1

 ستاذ االتصاالت يف جامعة ماساشوستس األمريكيةأ.  

  :الصفحة الشام، أدباء العاملية للمعلومات، موقع رابطة الشبكة التجارية، اإلعالنات يف املرأة صورة تنميط كامل، عماد 2
http://www.odabasham.net/show.php?sid=36911 
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 إىل وبالرجوع . "اجلسد"و " لغة" :مها كلمتني من مركب  مصطلح هو اجلسد لغة  مصطلح أن الواضح من   

 .  »أغراضهم عن قوم كل هبا يعرب أصوات  هي « : للغة )هـ 392ت ("ابن جين"يتبدى تعريف  املؤلفات اللغوية 

 فإن احلديثة؛ املصطلحات من "اجلسد لغة" مصطلح ألن ونظرا  " 1.اإلنسان جسم" على تطلق "جسد" وكلمة

 : التعريفات بعض يأتي وفيما  .املعاصرين من هم ه فوعر الذين

  2. »الشفهي غري التواصل من نوع 1- « 
 خالل من بل النطق، خالل من ال ، بينهم املنتقلة واملعاني املعنية األطراف بني جيري الذي النفسي احلوار  2- « 

  3.»اجلسم وحركات الوجه  وتعبريات العيون كنظرات الصامت؛ لإلنسان العامة واملالمح الصمت

 الدفينة املشاعر لك تظهر خمتلفة، وظروف مواقف يف حمددة رساالت ترسل جسدية وإمياءات إشارات 3-

 اليت األفكار إخفاء يستطيع ال حبيث، اآلخر الشخص عن أفكار أو معلومات خالهلا من فتصل للسطح، وخترجها

 4. ذهنه يف تدور

 رسائل هي اجلسد لغة: أن مفادها واحدة داللة تؤدي مجيعها أن يتبني السابقة، التعريفات يف النظر خالل من    

  5.لآلخر معينة رسائل أو مفاهيم إليصال اإلنسان جسد من تنطلق شعورية، ال أو شعورية
يوفره من إمكانات  األدوات اليت يوظّفها اخلطاب البصري لبناء إرساليته البصرية، وذلك ملا يعد اجلسد أحد    

نسقا إميائيا تواصليا، فهو يعبر يف تعاملها معه باعتباره  تواصلية، وهو األمر الذي ركزت عليه التجربة السيمولوجية
الواجهة اليت تفضح دواخلنا  إنه وسيلة للعيش والتواصل وإنتاج الدالالت، وهو. البيولوجية والثقافية عن متثالتنا

                                                             
 .622، ص 8ج ،العرب لسان منظور، ابن 1
  .6 ص ،2005 ،1 مصر، ط الفاروق، دار ترمجة ،اجلسد لغة بيرت كليتون ، 2
، 112العدد  لبنان،جملة فصلية حمكمة،  املعاصر، املسلم جملة ،اآلخرين يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةوعمقه التأثريي يف  الصامت االتصال عبد ا عودة، 3

  .2-1 ص ، 2004
 .340ص ،1،2007ط، عمان املسرية، دار ، واالنفعاالت الواقعية سيكولوجيا ، يونس حممود بين حممد 4

- القرآن الكريم، ماجستري غري منشورة ، قسم أصول الدين بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلسأسامة مجيل عبد الغين ربايعة، لغة اجلسد يف  5
  .10، ص 2010فلسطني، 
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إنه املبدأ املنظم للفعل، وهو . مكانة هامة يف حياتنا اليومية اجلسد حيتل« وأداة لتحديد هوياتنا وأشكالنا فـ 
 1.»ا نعرف وندرك ونصنف، وهو أيضا الواجهة اليت ختون نوايانا األكثر سراهب اهلوية اليت

قواعدها  هلا -حسب أشكال اإلمياءات اليت يؤديها-اجلسد لغة من اللغات أو هو لغات  وعليه، ميكن القول إن    
كأشكال «    .2ةاجلسد من طاقات تعبريي ومنهجيتها اخلاصة يف إنتاج الدالالت، هذه األخرية هي كل ما يقدمه

 لليدين ودالالت النظرة، ونربة الصوت، وشكل اجللوس، وكذا اللباس، والنحافة  الوضعة واالستخدام اإلستعاري

االجتماعي الذي يؤوله ومينحه / فكل ما يعود إىل هذه التقنيات له موقع داخل السجل الثقايف… والبدانة 
 3 .»هدالالت

واإلمياءات اليت تكون مبحض الصدفة أو الناشئة  مع استبعاد احلركات -وهلذا متنح للغة اجلسد مسة القصدية    
  : وأهنا تفرز شكلني من أشكال احلركات اجلسدية –مؤهلة  عن جسد لذات غري مدركة وغري

  .احلركات العملية، وهي احلركات الطبيعية اليت تعود إىل املشرتك اإلنساني -

األفعال ال تدرك إال  احلركات العملية، فكل وهي تنطلق من األوىل، إهنا انزياح يتم انطالقا من،  احلركات الثقافية -
   4.وفق السياق الثقايف الذي أنتجت فيه

  5:أن يعلم اجلسد لغة علم يف واملتخصص    
 يريد ال و العقل يفكر ما تظهر احلركة هذه أن األهم لكن التواصل، عند اللفظ تسبق اجلسد حركة 

 .به النطق اللسان

 شعوريا ال اإلنسان هبا يقوم اليت احلركات بعض يظهر اجلسد لغة علم.  

 احلركات تلك مواقع و طوبوغرافيا يفصل اجلسد لغة علم.  

                                                             
  .124سعيد بنكراد، السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص  1
  .نفسهاص ، نفسهاملرجع  2
   .88ص  والتمثالت الثقافية،سيميائيات الصورة اإلشهارية اإلشهار سعيد بنكراد،  3
   .127سعيد بنكراد، السيميائيات، مفاهيمها وتطبيقاهتا، ص  4
  .2ص ،www.Synergologie.com: مرتجم من املوقع الكنديدليل علم لغة اجلسد،  5
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 مشاعر و حمفزات من خنفيه ملا مرئية عالمات هي للجسد الالشعورية احلركات.  

 .مع املُخاطب تتناسب اليت الإلرادية التواصل حركات بعض بتعلم لنا يسمح اجلسد لغة علم

 بتعلم خرياأل هذا لنا يسمح كما. اجلسد لغة علم يف املتضمنة و اجلسد مصطلحات خالل من اإلنسان فهم ميكن    

واعتمادا على هذه األمهية   .الظروف و الشخص حبسب املناسب و الفعال للتواصل الإلرادية احلركات بعض
البالغة للغة اجلسد، فإنه يوظف يف اخلطاب اإلشهاري املطبوع ، وفق تقنيات مجالية ورمزية حيرص عليها املشهرون 
أميا حرص، حتى توصل الفكرة اإلشهارية وتقنع املتلقي باقتناء السلعة، بكل ما حتمله الصورة اإلشهارية من 

اإلشهارات الثابتة ال تظهر حركة اجلسد بشكل جلي، لكن غالبا ما تؤخذ ن أن بالرغم مو. إمياءات ونظرات
كذلك فإن . صورة امللصق على أهنا لقطة مقتضبة من وصلة إشهارية تلفزيونية، قد تكون مرت بنا آالف املرات

  .الرتكيز على النظرة أو اإلمياءة كاف ليوحي مبا تريد الصورة قوله
 هاري على العموم ال يكتفي بإقحام لغة اجلسد سبيال إىل اإلبالغ، لكنه يدعو إىل ظاهرةإالّ أن اخلطاب اإلش     

 البحث املتواصل عن الكمال الذي تسوق له امليديا عرب« أكثر عمقا وتأثريا على اإلنسان املعاصر، وهي تكريس 
ابتداء بالوضع االجتماعي، مرورا ...اليت ختلق عند الفرد اإلحساس بعدم الرضا  ،آلياهتا اإلشهارية اإلغرائية

  .1»بالصورة اجلسدية، ووصوال إىل املكانة االقتصادية

تها النظرة النرجسية اليت تدعو إليها و من خالل احتفاء الفرد باجلسد وإعالئه من شأنه، بفعل عوامل كثرية ذكّ    
، متثلت يف ذلك )من أسطورة(الصورة اإلشهارية لنفسها احلق يف خلق مناذج مؤسطرة املادية الرأمسالية، وجدت 

الذي يفرتض تقليده كونه ميثل مرجعية حداثية عن " املوديل"اجلسد املثايل الذي ينبغي السعي إىل امتالكه، وكذا 
  .الذات اإلنسانية

 اجلسد فإن وهكذا . اإلشهار عمل آلليات املباشرة النتيجة جيسد فهو ، االستعراضي اجلسد اىل أتينا « وإذا    

 2»اليومية  احلياة جسد ليس إنه .ورياضي صحي، جذاب، شاب، ناعم، نظيف، جسد هو اإلشهار من املتحرر
                                                             

 .170عامل الفكر، ص اإلشهار وتوثني اجلسد، جملة " السعادة"الصادق رابح، ضريبة  1

 .174، ص نفسهاملرجع  2
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والصور اليت متطرنا هبا الصحف واالت . إنه جسد ال يوجد إال يف خميال املستهلك لإلشهار قبل السلعة
" وسه"كما تزيد الصور اإلشهارية . وامللصقات اإلشهارية ال تفتأ تقدم اجلسد على هذا النحووالالفتات الطرقية 

الفائقة  –أو باألحرى اليت تقدمها السلعة –اليت تقدم السلعة " السوبر املوديل"النساء ألن يلهثن حتى يضاهني  تلك 
  .تأسر حواسهم، وتصري معبودهتم األسطوريةاجلمال، ذات القوام املمشوق والقد املثايل، واليت جتذب الرجال و

 وكماله، اكتماله يف اإلنساني اجلسد هو ،املتدفقة صورها خالل من باستعراضه اإلعالمية الوسائط تقوم ما إن    
 هذه واستقرت سكنت وقد. األزياء وعارضي لعارضات" النموذجية" األجساد هذه إال ذلك على دليلها وما

 صورة بني اهلوة جديد اتساع من لتؤكّد اإلشباع، حد ىلإ لألفراد االجتماعي الفضاء املرئية، خاصة الرسائل،
  1. واستصغارها الذات برفض ذلك كل وعالقة إليها، ترنو اليت" املثالية" والصورة هي كما الذات

 اجلمال عكس على أنه إىل يشري إذ األفق، هذا ضمن " Lipovetsky.Gليبوفتسكي جيل" مقاربة وتتموضع    
 إن. (...) طائشة ونرجسية اصطناعي، وإغراء خالص، كتصور تظهر األزياء عارضة فإن والساحر، الفاتن

 مجال متثل فهي ؛ الفاتنة للمرأة وباهتة ولعبية مشوهة نسخة ختلق بل الساحر، اجلمال صورة تنتج ال العارضة
 أنثوية جلمالية مكانه قد ترك الساحر اجلمال إن. اخلارجي الشكل يف مختزلة ولكن بنفسها حمتفية وأنوثة موضة،
 أما .اجلمال هذا تستعرض وأن ذلك، تعرف وأن مجيلة، املرأة تكون أن يف النرجسية واملتعة ولإلغراء عابرة،

 مرتبطا أصبح النرجسي اإلغراء إن :باجلسد ترتبط جديدة نرجسية عن فيتحدث "Baudrillard.J بودريار"
 وحترص. عالمات لعبة أو حبركات، أو بعينها، بأشياء أو بتقنية، جتسيدها ميكن اجلسد من أجزاء أو ،باجلسد

 للتفكيك خمطط على يتأسس للجسد، موجه اقتصاد إهنا. كقيمة باجلسد التالعب على اجلديدة النرجسية هذه
  2.والرمزي اجلنسي

                                                             
1 Bruchon-Schweitzer, M., Une psychologie du corps, Ed., P.U.F., Paris, 1990, p.171    الصادق رابح، ضريبة : نقال عن
  .185اإلشهار وتوثني اجلسد، جملة عامل الفكر، ص " السعادة"
  . 186 اجلسد، جملة عامل الفكر، ص اإلشهار وتوثني" السعادة"الصادق رابح، ضريبة  2
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وفيما هناك عزوف يف الفضاءات الغربية عن تقليد العارضني واملشاهري، وصار االهتمام باجلسد بدافع احلفاظ    
عليه وظائفيا، الزالت الظاهرة رائجة يف الوطن العربي، لكن مع الرتكيز على جعل اجلسد األمسى ممثال يف الفنانات 

هذه النماذج أطلت علينا ...يكية، فرنسية، هندية تركيةوالفنانني، سواء كانوا عربا أو من جنسيات أخرى أمر
عن طريق التلفزيون والسينما كشخصيات يف املسلسالت واألفالم والربامج، جلأ إليها اإلشهار استغالال لشعبيتهم 

 جلميع تعرضت بعدما غدت أجسادهن،«فالفنانات يف الصور اإلشهارية . لدى اجلماهري الواسعة سيما املراهقات
 متجددة جسدية هبوية احلاملني كل وراءه يلهث الذي ،املثايل أيقونة اجلمال والتنحيل، والتشطيف الصقل أنوع

  . فخلقن ميال اجتماعيا إىل ماهو اصطناعي ومفربك 1.»وأزلية
التجميلية خري مثال؛ فقد حوت صور فنانات هوليود " لوريال باريس"واحلال أنه  يف الصور اإلشهارية ملنتجات      

ومن جنمات " سونام كابور"و" أشواريا راي"وفنانات بوليود اهلندية على رأسهن " ليا ميشيل"ومشاهري أمريكا كـ
وظيف وجه ألفه وأحبه ماليني العرب طيلة أكثر من ومل تنس الشركة ت" جانسو ديري"الدراما الرتكية جندت 

اليت اختريت سفرية للوريال باريس األوىل يف الشرق " جنوى كرم"عشرين عاما من الطرب العربي، هذا الوجه هو 
  .األوسط ومشال افريقيا، لتتدعم عاملية منتوجات الشركة وفعاليتها من خالل هذه الوجوه

 منها ال بد اليت ،التسويقية طقوسه حممودا له توجها أصبح بل مذموما، ء باجلسداالحتفا فعل اليوم يعد فلم    
 بل الديين، املخيال عليه مارسه وإقصاء وتأثيم شك موضع يعد مل اجلسد فإن وبعبارة أخرى، . ع اإلشبا ليحصل
  2 .وبذاهتالذاهتا  وقائمة متعددة متعة وهي ،العامل هذا يف املتعة والوجود عن تعبريا أصبح

فإن اإلشهار مل يتوان عن حصر املرأة  ،أو كرمز لإلغراء والغواية" مصطنع"وسواء تعلق األمر باجلسد كجمال     
وعليه جتدر االلتفاتة إىل ما آلت إليه صورة املرأة . يف سجنه الذهيب، ليجردها من إنسانيتها، فهي جسد فحسب

كنتيجة عن توظيف هذه التقنية، تقنية اجلسد، من باب التأويل البالغي القائم على الرمزية  ،يف الصورة اإلشهارية
  .االستعارية

                                                             
  .188اإلشهار وتوثني اجلسد، جملة عامل الفكر، ص " السعادة"الصادق رابح، ضريبة  1
  .193نفسه، ص املرجع 2
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  :جسد املرأة ومتظهراته اإلشهارية - 2

برتكيز اخلطاب اإلشهاري على أيقونة اجلسد، واجلسد األنثوي على اخلصوص، نشأت صور منطية للمرأة عامليا،     
اقع العربي، الذي ليس مبنأى عما تسوق له امليديا اإلشهارية من ثقافة استهالكية هدامة، انعكست ظاللُها على الو

  . أساسها اللعب على أوتار الفردانية والرغبة يف التميز من جهة، وإهلاب مشاعر الغريزة من جهة ثانية

 املبسطة املعرفة اإلنسان، نتيجة لدى تتكون اليت والتصورات االنطباعات« أهنا  على تعرف النمطية والصورة     
 عن تتكون اليت الصورة بأهنا النمطية املرأة صورة " cony كوني"و " Hawkins كنز هاو" ويعرف"  واجلزئية

 أو األفضل األدوار هي األدوار هذه بأن اتمع إقناع اتمع، وحماولة يف الضيق دورها لتحديد ،اإلعالن طريق
     1.» منطية صورة يسمى مكرر وبشكل النسق هذا على املرأة صورة تقديم فإن وبالتايل .للمرأة الطبيعية

لكن قبل التطرق إىل هذه الصور جيب اإلشارة إىل أن النماذج املستقاة من الصور اإلشهارية يف الفضاءات     
  :نفرتض أهنا غربيةامرأة مبالمح عربية أو حملية، وأخرى مبالمح أجنبية : تتقامسه امرأتان"العربية 

إهنا امرأة ال تدرك إال باعتبار كلية جسدها .األوىل منبثقة من الفعل اليومي جبزئياته وتفاصيله وطابعه املكرر -
فال وجود هلذه املرأة إال من خالل تفاصيل . إهنا تغسل أو تنظف أو حتمل اخلرق أو تطبخ: وأبعاده الوظيفية

 .ومنتوجاتما حييط هبا من أشياء وكائنات 

أما الثانية فتعيش يف متخيل املستهلك، أو هي منوذج لإلستيهام الفردي واجلماعي، إهنا ال متلك صفة  -
إهنا اللذة القصوى أو هي . التمثيلية، ولكنها تعيش يف الذاكرة على شكل موضوع جنسي ال حدود له

شكل العينني، : اقاته التعبرييةوهلذا فإهنا حتضر عرب جزئيات جسدها بكامل ط. اإلغراء يف شكله الكلي
  2.واستفزازية اللباس، وهلاث النهدين، وامتداد الذراعني والساقني والشعر املتناثر يف اهلواء

                                                             
  :الصفحة الشام، أدباء الشبكة العاملية للمعلومات، موقع رابطة التجارية، اإلعالنات يف املرأة صورة تنميط كامل، عماد 1

http://www.odabasham.net/show.php?sid=36911 
 .82 ص الثقافية، والتمثالت اإلشهار اإلشهارية الصورة سيميائيات بنكراد، سعيد 2
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  :وهاتان املرأتان قد أثبتت الصور اإلشهارية عليهما مجلة من الصور النمطية، ال خترجان عنها، تتمثل يف

  :للمرأة الدونية النظرة- أ- 2

احلاجيات  توفري عن املسؤولة هي كوهنا ، بربطها باألدوار التقليديةللمرأةهار النظرة الدونية يكرس اإلش    
 هي النوع هلذا أمثلة هبا تعج إعالمية وأكثر وسيلة الغذائية، املواد التنظيف، مواد مثل باألسرة اخلاصة االستهالكية

 من العديد األواني يف وغسل الطعام إعداد يف مسئوليتها تتمثل بيت كَربة للمرأة الدور التقليدي وظهر). التلفزيون(
وغريها، واملنظفات الكيماوية ذات  )ديتول جيف، كومفورت،( مثل التنظيف مواد إعالنات مثل الصور اإلشهارية،
واإلشكالية أن هذه اإلشهارات ال حتصر دورها يف إعادة تنظيف البيت واملالبس فحسب، بل . الفعالية السحرية

لرغبات أبنائها الذين يوسخون أنفسهم وهي تنظف، يتناولون كل ما هب ودب من املأكوالت املعلبة  خترض أمأهنا 
واجلاهزة ذات القيمة الغذائية املنخفضة، وهي تشجعهم على تصرفاهتم؛ إذ تستقبل ابنها املذنب بابتسامة تنم عن 

ءها عليها، القائمة على النظافة والكياسة يف املأكل الرضا، متجاهلة األخالق اإلسالمية اليت يفرتض أن تربي أبنا
 . وامللبس وصرف املال على العموم

الذي يغلّب الرجل على ) اتمع الذكوري(هذه النظرة للمرأة بسيطرة اتمع األبيسي " أمحد راضي"ويربط     
 العمق يف اإلشهار فإن ،السطح على اثةاحلد تلك فرغم« املرأة، حتى يف اتمعات الغربية اليت تدعي هلا احلرية، 

. "األنوثة" بنعوت والثانية "الذكورة" مبواصفات األول بربط وذلك ،واملرأة للرجل اختزالية تقليدية متثالت إنتاج يعيد
 العقالنية امتالك بني احلميمية، واملمارسة العمومي العمل بني والضعف، القوة بني الفصل على تعتمد الثنائية وهذه

مبجموعة من اإلشهارات تبث يف املغرب إلثبات فكرته؛ " راضي"ويستدل  1»والعواطف اجلسد وامتالك والتقنية
تقدم الرجل على أنه  ...وشركات التأمني أو أحيانا إشهار للساعات البنوكفاإلشهارات اليت هلا عالقة بالتقنية أو 

فإن املرأة تكون يف الواجهة، تُعرض يف ...رات واحلليالكفء املسؤول، يف حني إذا تعلق األمر بالعطور واوه

                                                             
  بعدها، وما 40منوذجا، جملة عالمات، ص ''األنوثة''و''الذكورة'' الثقافية والتمثالت أمحد راضي، اإلشهار 1
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وكأنه ال هم هلا إال أن تتعطر وتتزين من أجل . كليتها أو يركز على أجزاء من جسدها، مع إحيائها بالرغبة واجلمال
  . إغراء الرجل وإيقاعه يف شباكها

  :املرأة اجلسد- بـ- 2

واإلشهار . سبق احلديث عن ثقافة اجلسد وتقديسه، واجلسد املثايل الذي انبثق عن الصورة الذهنية للموديل    
مستغال فكرة أن جسد . د هذه النظرة ليعزز تعطش املرأة للحصول عليه ، وولع الرجال بالتمعن يف تفاصيلهيؤكّ

ها لتتفوق على الرجل يف استخدام لغة اجلسد، والتصرف املرأة ميتلك من اخلصوصية الفزيولوجية واإلحيائية ما يؤهل
  . يف تعابريه املختلفة

 الفت بشكل إعالمنا وسائل يف للجسد منوذجأك املرأة اليت تستخدم كم اإلشهارات يف اآلونة األخرية ازداد    
 شبيهة ،وإشهارات اتبدعاي لسلعها الشركات بالرتويج فقامت والثقافية، االقتصادية العوملة نتائج للنظر، كأحد

 مرتعا وجدت باعتبار هذه الشركات اإلحياءات نفسها، وحتمل العربية يف بلداننا ،الغرب يف هلا روج اليت بتلك
 دخيلة وسلوكيات ممارسات لتعميم تروج وهي بعد يوم، يوماً تبجحها من حتد ضوابط وال رقيب ال حيث خصباً

  .اإلعالم عرب وسائل املتلقية اتمعات يف

وغري خفي عن العيان ما تعج به الصور اإلشهارية من عارضات ألجسادهن كسلعة تستحق التملك قبل     
السلعة احلقيقية املفرتض أهنا تعرضها، فإذا املوديل تتهادى مرتاقصة، مربزة مفاتن جسدها كاسيا أو عاريا الفرق، 

     ، )أنا أعدكم باملتعة فهلموا إيل: (كلها تقول بلغة واحدةألن النظرة الفاضحة، واالبتسامة املغرية والوضعيات املريبة 
استخدام املرأة يف اإلشهارات التجارية كوسيلة إلثارة الغريزة " اإلعالن وهناية العامل"يف كتابه " ىلجها"وقد انتقد 

اجلنسية، وقال إن اإلشهارات اجلنسية انتقلت من صور اجلسد والتعري املباشرة إىل صور غري مباشرة، تثري 
عليه اإلشهارات من حيث يعلم أو ال يعلم  املشاهد باإلحياء، إذ أصبح اإلحياء واحداً من أهم األوتار اليت تعزف

املتلقي، واملشهرون أصبحوا على قناعة كبرية بأن الطريق األمثل جلذب انتباه املستهلك هو استخدام جسد املرأة 
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وإالّ فما  .1وظهورها يف اإلشهارات التجارية، أي إن مجال املرأة وأنوثتها هي الوسيلة العملية لتسويق أي منتج
ج للشعر كالغاسول بإظهار اجلسد كله يف الصورة؟ وملَ تُوظف امرأة بنظرة متلهفة وثغر مفتوح يف إشهار عالقة منتو

  CHIC .و  GUCCI لعطور ومزيالت روائح نسائية كما يف الصورتني إلشهاري 

  
  )23(الصورة 

  )24(الصورة  
                                                             

   .بتصرف http://www.odabasham.net/show.php?sid=36911  :نات التجارية، رابطة أدباء الشاماإلعالعماد كامل، تنميط صورة املرأة يف  1
مما   توظف يف صورها اإلشهارية املرأة بوضعيات مسيئة هلا، فهي إما عارية متاما أو تسرت جزءا بسيطا من جسدها، ومالحمها جنسية صارخة اتهذه العالم

 Grabian Nightus. Jimmy Choo. Chloé  . Burberry Body. Guerlainوالنماذج كثرية من مثل هذا القبيل كعطور .يستحي املرء رؤيته

.Valentino .Dolfe Gabbana .Guess .Obsession اختريت الصورتان األوىل عاملية والثانية حملية جزائرية ، كون التوظيف نفسه للمرأة وقد.  
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وعليه ترى الباحثة أنه من اجليد استخدام اجلزء من اجلسد املخصص له املنتوج، كإبراز الشعر يف اإلشهار     
للغاسول والزيوت واملغذيات لفروة الرأس، والرتكيز على األرجل واأليدي الناعمة عند اإلشهار ملزيل الشعر، 

لكن هذا ال يكون بريئا دائما؛ . ة يف الظهور النسائيوهكذا مع املنتوجات املختلفة االستعماالت، تفاديا للمغالط
تتيقّن أن هناك مقصدية إقناعية وسيلتها التالية، فعندما تشاهد وضعية األصابع والشفاه يف الصور األربع 

  .اإلغراء
  

              

  )ب-25)                                    (أ- 25( 

            

  )د-25(                         )            جـ-25(
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يف اإلشهارات اخلاصة بالفنادق  -أو باألحرى جسدها–ومل ينس املشهرون التمادي يف استخدام املرأة     
والوكاالت السياحية واملرافق التجارية، فهي ذلك الكائن اللطيف، الذي يستقبل الطرف اآلخر بكل حب، ويقدم 

  ):26(وميكنه أن يقضي معه أمجل األوقات، أو فيما معنى الصورة  له كل أسباب الراحة، بل

  
املسكني الذي يعاني -إىل أين ستأخذك ميليا؟  ليظن ذلك السائح : الداعي ألن ختدع الصورة الرجل وتقول لها فم

ليتبني أن هذا جمرد أن املرأة على اليسار هي ميليا اآلخذة بيده وجتوب به العامل،  -كبتا أو املرتف املولع باون
حلم، ليصحو على واقع حتدده األسطر األخرية يف الشريط السفلي للصورة، أن ميليا جمموعة فنادق ومطاعم، لكن 

  .وبدوهنا ال حتلو سياحة أو ترفيه ،الفكرة قد ترسخت كون املرأة هي الرفيق األمثل للسفر

كالعطور ومزيالت العرق، رأة يف إشهارات موجهة للرجال، وبلغ التماهي يف اجلسد األنثوي مداه عند تواجد امل     
 واألدوات بالرجال، اخلاصة الصحية املواد والرياضية، السيارات العادية وماكينات احلالقة  وغريها وامتدت إىل 

 اإلغراء بصور ملتصقة ذهنية للمنتج صورة تكوين إىل يسعون ما عادة املشهرين أن يالحظ وهنا. الرياضية،
  ):27(ولنتأمل الصورة . املصاحبة للمنتج األنثى من تنبعث اليت والفتنة
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  :املرأة الشيء- جـ- 2

 هاربطيرد عند احلديث عن صورة املرأة يف اإلشهار، ويقصد به " Objectificationتشييء املرأة "مصطلح 
، يتم جتريده ليس فقط من إنسانيته من خالل الرتكيز ) شيء(جمرد  على أهنا إليهاالنظر ببصورة املنتج أو اخلدمة، 

 وهي هبذا تغدو ،قدراته العقلية والذهنيةوجتاهل  عتد هبا، حرماهنا من أية سلطة ي خاللكأنثى، وإمنا من  عليها

  . كالسلعة اليت يتم الرتويج هلا

يف صورها اإلشهارية منها  DIORكثرية هي الشركات اليت تتعامل هبذا املبدأ، كإشهارات العطور و منها     
قارورة العطر، ليست إالّ جتليا هلذا املنتج، أو ناجتا عنه، وعليه الصورة باألسفل، فاملرأة اليت يتخذ جسمها شكل 

 .تتأكد هامشيتها مقابلَه

فاإلشهار خيص عطرا رجاليا، لكن حضرت املرأة 
يف وضعية اهلارب أو املدبر، واملعنى األخري هو 
املرجح بوجود نظرة الثقة واالرتياح اليت تعرتي 
وجهها، بعد أن نال منها الرجل، وأخذ يتحسس 

  .    اأثر قبلته هل
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 )28(الصورة 

  : املرأة السطحية- د- 2

وتفتقر للطاقات  ،املوضة و األزياء ومواد التجميل هلا إال مه منوذج املرأة السطحية اليت الأ اإلشهاراتتقدم     
على  اإلشهاراتالحظ تركيز يوهنا  .ول دون مشاركتها اجلادة يف احلياة العامةـاملتطورة اليت حتَوالفكرية  العقلية

 وتتشارك هذه. وتقدميها على أهنا متثل قمة اهتمامات املرأة العصرية ،العطور وأدوات الزينة واملالبس الفاخرة

 السعادة للمرأة ولألسرة، وهو ما هي مصدرتقول بأن هذه املنتجات التجميلية واألزياء  يف طرح فكرة اإلشهارات
  .األسرية املستندة لقواعد مادية هشة يطرح استهجانا قويا من تلك السعادة

لقد سرت هذه العقلية يف اتمعات العربية؛ فاملرأة اليت متلك املوارد املادية حلياة رغيدة، أصبحت هتتم     
وأيدت الصحف واالت العربية عملية تتفيـه املرأة واهتماماهتا بأخبار األزياء واملوضة والتقليعات املتجددة، 

 احلضارية، لتعتمد يف صفحاهتا وأغلفتها، مقاييس اجلمال والتميز يف شكل عارضات أو نساء مشهورات نلن
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السعادة واالحرتام، بامتالك مرطبات حتافظ على نظارة بشرهتن، و مراهم تقيهن الشيخوخة، ومالبس تصعد هبن 
  . السماوات العال، وجموهرات تدخلهن جنان الرمحانإىل

هكذا تصور اإلشهارات املرأة مبستوى املادية والفردانية، لتفيق عن عامل ومهي، رمسه هلا املشهرون، خلق فيها     
و األنانية، تستبدل مجاهلا الطبيعي بآخر مزيف، وجعلها عدوة نفسها؛ فمن مل متلك اإلمكانات لشراء هذا املنتج أ

  .ذاك، تفقد ثقتها يف نفسها ويف واقعها الذي حرمها النعيم

يدعي املشهرون أن سبب استخدام املرأة يف تلك الصور النمطية هو أن معظم اإلشهارات تكون للطعام     
والسبب الثاني أن معظم . وأدوات منزلية ومنظفات، وهي بطبيعة احلال تستخدمها املرأة يف أعماهلا املنزلية

وما هذه إال . جات، مبا فيها اليت يستخدمها الرجال يتم شراؤها من قبل املرأة كوهنا القائم بأعباء التسوقاملنت
يف  دوافع واهية، لن تعفي املشهرين من االستغاللية اهلمجية للمرأة؛ فالكيفية اليت تتوجه هبا املرأة األمنوذج 

لتخاطب املرأة كوهنا املستهلك   -أو شخصية مشهورةوهي امرأة غري عادية، امرأة غاية يف اجلمال - اإلشهار
األكرب، حتيي فيها نرجسيتها وسلبيتها، ومنه ال تتأثر املرأة املستهدفة باإلشهار أكثر مبن ترتدي هذا الزي أو 

وعن ظهور املرأة يف . فتقوم بتقليدها مبتعدة عن أصالتها....تستعمل هذا املرطب أو تغسل هبذا الشامبو
اللجوء إىل إظهار مفاتنها وتقدميها حمط اإلغراء واإلثارة، أليس اهلدف  ماملوجهة لالستهالك الرجايل، فلاإلشهارات 

باستغالل الكبت الذي خيفيه، واللعب على أوتار غرائزه، من قبيل تشييء  ،هو إغراء الرجل لينساق إىل السلعة
  .املرأة وربطها بالسلعة من غري عالقة جامعة بينهما

، ال يعين هذا أن وجود "فاشل إشهار"من هذا كلّه أمجع الكثريون على أن اإلشهار الذي يستخدم املرأة هو     
يسند إليها األدوار اليت تليق هبا باإلضافة إىل كوهنا  ،املرأة غري ضروري؛ وإمنا املفرتض توظيفها توظيفا معقوال

    .سيدة بيتها، دون اللجوء إىل جتريدها من إنسانيتها
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بناء على ما مت تناوله يف الفقرات السابقة ميكن الوصول إىل قناعة مفادها أن لغة اجلسد واسعة ومفتوحة على     
كما . فعل التأويل، لكن ال ينبغي استغالهلا بشكل مشني حبيث حتيد عن مبدأ إنسانية اإلنسان لتوقظ فيه حيوانيته

تلك التجارة الرخيصة املتمثلة يف عرض املرأة بالشكل الذي ال يليق  أن على اإلشهار أن يكون أكثر رقيا ومسوا من
سواء كان مسلما أو غري ذلك، ألن فيه احتقارا لعفّتها وطهاراهتا، ومؤداه إىل تفكك اتمع  ،مبجتمع حيرتم نفسه

رة اآلخر على أهنا وما يكون مقبوال يف جمتمع ما، قد ال يكون مقبوال يف جمتمع آخر، وعليه ففرض صو. من خالهلا
وال ضرر يف استخدام املرأة يف اإلشهار للمنتوجات اليت . صورة الذات أمر غري جائز، يكرس انفصام الشخصية
األكثر قدرة على جذب املستهلك، واألكفأ يف  -أي املرأة–تناسبها، دون االستغالل املبتذل ألنوثتها، فالواقع أهنا 

  . مؤهالت إبالغيةإقناعه، بالنظر إىل ما متتلكه من 
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  البالغة الرمزية يف الصورة اإلشهارية الثابتة: املبحث الثالث

الصورة اإلشهارية فعال تواصليا ذا صبغة بالغية رمزية، تُؤخذ بعني االعتبار أثناء حتليل هذا النوع من  دتع    
، ، و ما تؤديه من معان مقصودةة يف الصورلذا فالبحث يف تقنية الرتميز سيكشف جتليات الرموز املبثوث. اخلطابات

بالنظر إىل ما مت التطرق إليه من السمة اإليديولوجية للصورة، وهذه األخرية تطرح علينا قضية ما أُطلق عليه 
" دالالت شرعية"يعترب النفوذ القائم على فرض دالالت أو معاني معينة، وكأهنا حيث  «  ؛" العنف الرمزي"

 1.»اانتقاء الدالالت اليت تتعلق بتحديد الثقافة اخلاصة جبماعة أو طبقة معينة نظاما رمزيوتعد عملية  )(...

الستثارة الصور الرمزية من " اإلقناع السري"آليات التحريف واملراوغة واالحتيال، وهي أدوات  «يستخدم 
   2.»ت والفضاء والكائناتمكامنها، وذلك من خالل إزاحة الرقابة الذاتية اليت يفرضها التوزيع النفعي لآلال

  :      فضاءات الصورة اإلشهارية- 1

آخر ال يتمثل يف عامل اللغة أو اجلنس فحسب، بل يتعداه إىل جمموعة من املكونات احلياتية  عنإن متيز جمتمع    
حتمل يف طياهتا خصوصيات اتمع  ،كامللبس واملأكل والعمران ،تشكل مجيعها نظاما خاصا ومستقال لدى كل فئة

يعمل الفضاء اإلشهاري على استغالهلا إلبراز املنتَج يف شكل متميز،  3. وأبعاده الدينية والثقافية واالجتماعية
ليست رموزا أو صورا فحسب، إهنا أيضا، صوت ونربة « : "سعيد بن كراد"فتتضح هويته، فاهلوية كما وصفها 

  4.» ان، وهي أيضا لباس وأكل ونوموحضور يف الفضاء ويف الزم

إن توظيف هذه العناصر يف الصورة اإلشهارية قد يكون سالحا ذا حدين؛ إذ ميكن أن يتكفل ذلك التوظيف     
بتدعيم روح االنتماء والتشبث باألصالة واحرتام املوروث، كما ميكن أن يصري أداة لتسريب الشك واالحتقار هلذا 

                                                             

      50-5، ص 1994، 1بورديو، العنف الرمزي، ترمجة نظري جاهل، املركز الثقايف العربي، بريوت ،ط  بيري 1  
 .186اإلشهارية اإلشهار والتمثالت الثقافية، ص سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة  2

 .جامعة بسكرة" السيمياء والنص األدبي" خشاب جالل، جتليات املوروث يف اخلطاب اإلشهاري العربي، أعمال امللتقى الدويل اخلامس : ينظر 3

 .151سعيد بن كراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية، ص  4
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غريب أن هذه الطريقة متّبعة يف اإلشهارات الغربية اليت تستخدم رموز البلدان احمللية املوروث وتدنيسه، وليس ب
طاملا أن غاية البيع  ،ليس بريئا يف األساس حضور اآلخر يف اخلطابات اإلشهارية الغربية « لعرض بضائعها، فــ

لإليدي 1.»ر يف الوقت نفسه مفاهيم وخطابات أخرىتصد ولوجية اإلشهارية املعوملةسبق احلديث عنها كأبعاد.  

  : امللبـس - أ- 1

امللبس حيمل دالالت خمتلفة، تعرف عن مرتديه ثقافيا ونفسيا وحتى اقتصاديا وعمليا، فاحلجاب مثال ثوب دال     
على مرجعية دينية معينة، يتعرفها الرائي ويرتاح هلا من ينتمي إىل هذه املرجعية، ويطمئن إىل أن املنتَج املقدم من 

لكن الغوص يف آالف اإلشهارات اليت من هذا القبيل يدعو إىل احليطة، من كوهنا جمرد مظهر . خالهلا ال ضرر منه
  . ال غري

ايل هو إبراز لون للخمار كان لغرض مج) العارضة(إن ارتداء " . سافورال"فلنتأمل الصورة اإلشهارية عن منتج     
اللواتي يغلّنب املظهر اجلمايل للحجاب  ،ية، كَحال احملجبات يف هذا الزمانين، لتزينا ابتسامتها املغرعينيها اخلضراو

كما أن الصورة يف حاجة إىل جزء من لباسها يكون أخضر اللون . على عمليته كثوب يسرت مجال املرأة وال يفضحه
  ).  انوهذه اخلاصية أُشري إليها أثناء تناول تقنيات األلو(حتى يضاهي األخضر داخل صورة املنتج 

  )29(الصورة 
                                                             

 .جامعة بسكرة" السيمياء والنص األدبي" طاب اإلشهاري العربي، أعمال امللتقى الدويل اخلامس خشاب جالل، جتليات املوروث يف اخل 1
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  : اخللفيـة- بـ- 1
ثقافية أو حضارية، كالديكور الذي يتنوع  امن الطبيعي ربط السلعة أو اخلدمة املُشهر هلا خبلفية حتتوي رموز    

بني التقليدي واحلديث تبعا ملوضوع اإلشهار واملستهدفني منه، واخللفيةُ الطبيعية أو اهلندسية أو حتى اإللكرتونية 
  .ه الرقميات والربامج احلديثة من إمكاناتتوما منح ،اليت أنتجتها امليديا والفوتوشوب

هارية كجزء من اإلقناع البصري، تشكّل دعما قويا يظهِر املنتوج كجزء من الواقع، فتعمل واخللفية يف الصورة اإلش    
وألجل . على تدعيم فكرة اإلنتماء أو تُستغَل عكس ذلك، ومنه نالت نصيبا وافرا من اهتمام مصممي اإلشهار

لى اخللفيات الطبيعية، ففي اجلزائرية املتخصصة يف املنتوجات الكهربائية تركز ع Starlightالتمثيل يذكر أن 
تشكل املساحات اخلضراء والسماء الصافية خلفية للغساالت، لتؤكد على جناعتها يف التنظيف مع  الصورة األوىل

كانت اجلبال املكسوة بالثلوج خلفية دالة على خاصية التربيد اجليد،  الصورة الثانيةويف . حمافظتها على نقاء البيئة
أي أن  ،هي أنه تربيد لكنه غري خمرب للطبيعة ،ووجود األوراق اخلضراء حتت الثالجة يضيف داللة داعمة

  .الثالجة آمنة وخادمة للبيئة
  

            

  )ب 30(الصورة                                  )       أ 30(الصورة                                  
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كما أن أغلب إشهارات السيارات تستخدم خلفية متموجة أو حركية كالصاعقة أو تطاير املياه، إلقناع املتلقي      
ويف اآلونة األخرية أدخلت رموز اخلدمات واملواقع . بأن السيارة فائقة السرعة وتتحدى صعاب الطرقات

 ،انا منها بأن املنتج داخل عامل الرقمنة وحميطهاوالتطبيقات والربامج اإللكرتونية كفضاء للصورة اإلشهارية، إيذ
  .وميتاز مبزاياها اخلالقة

  

  :رمزية األجيال- 2

  :الطفـل- أ- 2
لكون األطفال ميثّلون قدرة تأثريية وقوة ضعف عالية على اآلباء واألمهات فقد زاد استخدامهم يف اإلشهار،     

منه تتعرض صورة الرباءة والعفوية اليت كان يتسم هبا الطفل، و. ليضفوا عليه نوعا من الشعور اإلجيابي جتاه املنتج
عملية هدم مدروسة واضحة النوايا، وحنن نسايرها يف وطننا العربي ونتماهى فيها دون متحص أو إعمال فكر؛ ل

مل أو املقلّد الذي يهمه أن يتعرف على عا. فالطفل أصبح ذلك الكائن النهم الذي ال يشغله إال ما يأكله ويشربه
الكبار بتشجيع منهم كإشهارات آالت احلالقة الرجايل أو مزيل الشعر النسائي، حيث يشارك الطفل ذكرا أو أنثى 

سخ الذي كذلك يتجسد الطفل يف صورة املتّ. دون حتذيره من خطرها عليه ،والديه اهتمامهم باملنتجات تلك
سحرية تساعدها على تنظيف مالبسه، وال تشجعه أمه على اللعب باألوساخ، فقط ألن هناك مساحيق غسيل 

ويف غالب ). دانيت(ضري من تعليمه سرقة أغراض ومأكوالت غريه طاملا أن األب يعلمه ذلك كما يف إشهار 
ومثال الطفل األكول صورة . األحيان تُدرج صورة الطفل مبالمح أوربية كدعم لعملية االستالب الغربي

  )31(الصورة : قطعتني من اخلبز ويتناوهلما بكلتا يديه اليت حيمل فيها الطفل) ماتينا(إشهار
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 :الشباب- بـ- 2

تعول الشركات ذات النشاط الشعيب كثريا على هذه الفئة للتعريف مبنتوجاهتا، خاصة املتخصصة يف      
نقال يف املأكوالت املعلبة كالشيبس، واملشروبات، واملشتغلة يف جمال االتصاالت كإشهارات متعاملي اهلاتف ال

اجلزائر؛ فهي توظف الفئة الشبانية بكل ميوالهتا وألواهنا الفكرية والثقافية وكذا أذواقها يف امللبس واهلندام، للتدالل 
  :توضحان ذلك) ب32(و ) أ32: (على عمومية االستعمال وتوسعه، والصورتان 
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باأللعاب  هووقضاء أوقاهتا يف الل ،لالنتباه أن أغلب اإلشهارات تركز على ميل هذه الفئة للرتفيهواملثري 
والسفر، ومل تتعرض إىل جناحه يف التعليم إال يف اإلشهار ) الربامج الرياضية(اإللكرتونية ومشاهدة التلفاز 

 .ملنتوجات احللويات والكيك

 :اجلد الرمز مل يعد رمزا- جـ- 2

، فميزة الوقار واالحرتام " اجلد"صورتا الطفل والشباب من التحريف، كذلك األمر بالنسبة لصورة كما عانت 
والناصح احلكيم، احنطت لرتينا اجلد املستهلك يف أحد إشهارات العصائر السريعة التحضري، املتصابي يف الرتويج 

ولللمتأمل يف الصورتني التاليتني مثال . ه عليهالنوع من الكعك، وغريها من املظاهر الغريبة للجد املخالفة ملا ألفنا
  :عن كون اجلد صار رمزا للتطبيل، تسري على خطاه األجيال
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  )ب33(الصورة                      )                       أ33(الصورة                             

  :رموز أخرى- 3

 :الطبيب- أ- 3

الطبيب الذي كثر استخدامه على أنه كفيل بأن يقنع املتلقني جبودة املنتوج وفعاليته، حتول ليصبح من ناصح إىل      
ككثري من اإلشهارات اخلاصة مبعاجني .مستهلك كغريه من املستهلكني، فاقدا مصداقيتها ورمزيته اإلقناعية

هو متّصل يستخدم خدمة معينة حمل  :ويف الصورة املوالية .األسنان، أو مسكنات األمل، أو حتى املأكوالت اجلاهزة
  . تعريف للمشاهد
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  )34(الصورة  

  

  

 :اليـد- بـ- 3

" اليد"حول أيقونة سابقا مل تعد اليد رمزا للعطاء، بل أصبحت تدل على التحكم يف التكنلوجيا، وما مت تبيانه     
فقد تدل على  لليد؛ وهناك دالالت أخرى. األمريكية، يدعم هذه الفكرة AT&Tوتعدد دالالهتا يف إشهارات 

يف وضعية  -هو املتلقي غالبا-إذا وظفت بصورة توحي بأن امرأة متد يدها إىل رجل جمهول ،الغواية واإلغراء مثال
  .مريبة

تواجد احليوانات فيها، ويف إطار البحث يف الرموز املمكنة يف الصور اإلشهارية، باإلمكان استقصاء أشكال      
وكذا الرموز احلضارية والثقافية والدينية بكافة تنوعاهتا، وما ميكن أن ينتج عنها من توظيفات ختدم فكرة 

مبا حتتله من مكانة لدى املتلقي،  ،اإلشهاري بالدرجة األوىل، عن طريق اللعب على أوتار هذه الدالالت الرمزية
  .  ه من حساسية لديهوما تشكلّ
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  :اسرتاتيجية التغييب - 4

فإن القراءة التأويلية لألبعاد  ،واملتعلق بتمفصل الكوكيب مع احمللي ،بالعودة إىل األمنوذج املقدم يف املبحث السابق    
اللسانية والتشكيلية واأليقونية، تبقى ناقصة يف ظل اعتمادها على احلضور الفعلي ألنواع العالمات يف الصورة 

تتمثل يف استحضار ما مت تغييبه يف نص اإلشهار، ومن خالل التأمل  ،اإلشهارية، مما يدفع بالدارس إىل قراءة مكملة
  :املقدمة، أمكَن مالحظة تغييب عناصر ، رمبا كان لزاما على املشهر إجالؤها، وهيالبسيط يف الصور 

  ليس يف الصور عالمات تدل على اجلو ، وكأن املشهر يريد أن نؤمن بأنه ال حيدث أي طارىء على عمل
  .الشبكة، فالصحو هو املخيم الدائم يف مساء كل البلدان

  215و 200انعدام  األرقام باستثناء الرقمني ن على عدد البلدان اليت يشملها نشاط الشبكة، مما الدالي
جيعل نفسية املتلقي مرتاحة إىل عدم مادية املؤسسة املعلنة، يف ظل عامل مادي ال يؤمن إال بالربح السريع 

 .واملصاحل الشخصية

 رموز أغلبها  ال حاضر وال مستقبل، فال جند رموزا تدل على هذين الزمنني، وإمنا جلأ املشهر إىل بث
تتعلق باملاضي، أو تتعلق مبا هو مشهور من أكل أو حيوان أو نبات يف البلدان، و هذا االستخدام يثبت 

يف  -بالنسبة للمتلقي- إىل محيمية املاضي-يف نفسية املشهر–أن هناك هروبا من حساسية احلاضر 
 ".األمريكي"إشارة على عدم االعرتاف بأي كيان متطور سوى  الكيان 

وشكل  ،ها أن الصورة حدث ثقايف دالإذن، فتقنية الرتميز اليت تدخل ضمن بالغة الصورة اإلشهارية، منطلقُ     
وتوظيف عناصر بصرية كالديكور وامللبس أو . من أشكال التعبري اتمعي عن املواقف والسلوكيات والقيم

كلّه خيدم ...موز إنسانية أو حيوانية أو دينيةاخللفيات مبختلف أشكاهلا، وحضور اإلنسان بتعدد أجياله، أو ر
لكن من جهة أخرى يظهر الدور اخلطري هلذه التقنية إذا وظّف بطريقة . ويوطّد املعنى لدى املتلقي ،فكرة اإلشهار

تسيء إىل مقومات اتمع، فتحرفها أو تفرض بدائل عنها، أو تغيب ما وجب إبرازه، وهذا ما لوحظ من خالل 
  .حمل التمثيل، املبينة ألثر الصورة الرمزية يف زعزعة كثري من النظم األخالقية والثقافية النماذج
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  الفصل خالصة
انطالقا من أمهية ثقافة الصورة يف النواحي االجتماعية واالقتصادية والرتبوية، وتعاظم دورها سيما يف اإلعالم     

نتها الرتميزية ضمن قيم اتمع وأعرافه، وكذا احلد من احلديث يف عصر العوملة، وجب إعادة االعتبار إىل مكا
هذا السيل اجلارف من النماذج اليت حياول الغرب تأصيلها يف جمتمعات العامل، من خالل احلرب اإليديولوجية املعلنة 

  .مبظهريها البادي  واملتخفي وراء ستار احمللية
أو رمزا، بشكل حيرتمه ) حضورا وإحياء(جسدا  كما ينبغي فرض حدود على توظيف اإلنسان يف اإلشهار    

و البد من دراسات تتعمق يف جوانب توظيف الرمز اجتماعيا وفكريا وحتى نفسيا، . أكثر مما يهدم إنسانيته
  . مبراقبة عملية الرتميز حبيث تكون إجيابية ال سلبية
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  :ةـاخلامت
كم من اجلربوت ميلك، وكم من القدرة -على األقل على مستوى هذا البحث–لقد أثبت اخلطاب اإلشهاري     

على اإلقناع ميتلك؛ إنه ذلك اآلمر الذي ال تُناقش له طلبات، وال تُقدم له إال فروض الطاعة، بكل سرور، كيف 
  .لبالغة اخلطاب، وال خيفى على أحد ما للبالغة من أمهية يف التواصل اإلنسانيال؟ وهو أحد التجليات الكربى 

من هذا املنطلق، وبعد رحلة ليست باليسرية، يف خضم البحث يف تقنيات الصورة اإلشهارية الثابتة، تبدت     
  :للباحثة مجلة من النتائج، ميكن تفصيلها حسب عديد النواحي، أمهها

  من الناحية اإلصطالحية:  

إن ولوج هذه الدائرة اخلطابية املتمثلة يف اإلشهار، ميزه االحتكاك ببيئة اصطالحية شائكة اتسمت بالتعدد      
والتغاير أو حتى التذبذب املفاهيمي، وهذا طبيعي حبكم  اإلشكالية االصطالحية املطروحة على مستوى العلوم 

  :ما جتسد يف هذا البحث من الناحية االصطالحية و أهم. اإلنسانية على العموم، واحلقل اللغوي بشكل خاص

، بالنظر إىل لتباسإىل حد اال أبعاداً داللية تصل أحياناًالذي عند احملدثني " خطاب"مصطلح  اختذ  -1
كمصطلح نقدي، وبني الكالم اخلطاب  اخللط بني مفهوم جرى فمثال  املنطلقات املختلفة اليت نظروا  هبا إليه،

، وما طرحه الباحثون من احتماالت حول "النص" مفهوم ه وبنياخللط بين جرىومن هنا  ".دي سوسري "مبفهوم
النظر إىل اخلطاب ميكن خرجت الباحثة بنتيجة مفادها أنه . ، أم التعارض) املساواة(املعادلة : عالقتهما ببعض

املكتوبة يف خمتلف سياقاهتا التواصلية، حبيث/متكامال يشمل امللفوظات املنطوقة باعتباره كال عدكل ما يؤدي  ي
مهما كان نوعه اإىل تواصل بشري خطاب.  
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يرفع اللبس عن ورودمها حتت مفاهيم اصطالحية واحدة؛ " إشهار"و " إعالن" لــ غوياملعنى اللّ تقارب -2
يف دول املغرب " اإلشهار"، يف حني يستخدم مصطلح ول املشرق العربييف د" اإلعالن" حيث يستخدم مصطلح

، أما اإلعالن عن السلعة "إعالنا"إلعالن عن اخلدمات كاملناقصات والصفقات مثال والرأي أن نعد ا. العربي
  ".إشهارا"رتغيب يف اقتنائها يسمى وال

من حيث االستخدام الوظيفي، مما " الدعاية"و " اإلشهار"كذلك طرحت قضية التقارب املفاهيمي بني  -3
  .ذاته دعاية  أفضى إىل عد اإلشهار

الغربي متخض  Rhetoriqueيف احمليط اللغوي العربي القديم، إال أن الرديف " البالغة"ومع رسوخ مصطلح  -4
القناعة  تققحتاألرسطية و بالنظر للبالغة . لدى الباحثني العرب احملدثني" اخلطابة"و" البالغة: "عنه ثتائية ترمجية

هي  اخلطابةباملصطلحني على أن حتدد صفة العموم واخلصوص؛ فالبالغة هي العام، واالحتفاظ  : املنهجية التالية
مت التوصل إىل نظرة وبعد تقصي التوجهات البالغية .اجلزء، وكل قول تتحقق فيه الوظيفة اإلقناعية نقول خبَطابيته

املعاصرة، سيما ما يتعلق باإلعالم، ومنه تأكدت فرضية أن اخلطاب  أشكال اخلطابات ربطها بكلب ،مشولية للبالغة
  .اإلشهاري هو خطابة بامتياز

تبينت أصالته املعرفية غربيا وعربيا، مع تنوع مدلوالته حسب " احلجاج"من خالل السرد املفاهيمي ملصطلح  -5
وحسب نوع اخلطاب املدروس، مما أفضى إىل ...فلسفة، بالغة، لسانيات، سياسة: اال الذي يوظف فيه

نظريات "أدت بالبحث يف احلجاج نفسه ألن يصبح . بالغية، منطقية، لغوية: إليها املقاربات الثالث اليت أشري
على أن املُحاجج البد وأن يأخذ يف حسبانه ضوابط  .ز كل واحدة منها على مقاربة معينةتركّ" حجاجية

، تسهم يف إثبات الفعل اإلقناعي )استعارية(اجية، تداولية لغوية وبيانية متثيلية وخصائص تتعلق بآليات حج
  .للخطاب مهما كان نوعه، وذلك متاشيا مع نظرة بريملان للبالغة
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 من الناحية التقنية:  

الرسالة اإلشهارية هي خطاب بصري قائم بذاته، له متثّالت عدة يف فضاء اتمع، وإلعداد هذا اخلطاب -1
   .تتعلّق بعناصره املكونة، إضافة إىل جوانب مجالية تقنية حتدد إقناعيته االستهالكية شروط

احمللّل حملاولة القراءة فالتأويل، كعمليتني متعاضدتني تسربان /الصورة اإلشهارية الثابتة نص يستنفر عقل املتلقي-2
اللغوية، التشكيلية، األيقونية، فرض منهجيا : وياهتاممثّلة يف مست ،ك البنية العالماتية الثابتةأغوار هذا النص، فتماس

ناهتا التعبريية، اليت حتقق من خالهلا املضامني الإلحاطة بإمك. وصفيا، نسقيا، أيقونولوجيا، سيميولوجيا :مقاربتها
ءات يبقى دائما مفتوحا على قرا -ومنها الصور اإلشهارية -نص الرسائل البصريةلكن هذا ال ينفي أن  .اإلشهارية

  .القارىء أو احمللل واملنطلقات السوسيوثقافية له عديدة تبعا النتماء

وزادت  يف الصورة اإلشهارية يتعاضد اجلانب الكاليغرايف للحرف مع املضامني اللسانية للنصوص اإلشهارية، -3
املختلفة وفضائه أمهيته عندما انتقل من كونه جمرد عنصر مجايل ذي مسحة فنية، إىل خزان للمعنى بتشكالته 

يصاحبه هالة تصميمية متثّل  بلعلى كونه مدخال لفهم النص، الذي ال يعتمد العنوان اإلشهاري ، مثل بعدا ولونا
  .بعده الكاليغرايف 

لغة إشهارية   أثبت وجود )، النصوص التحريريةالشعار اللغوي(لغة اإلشهار داخل الصورة إن البحث يف  -4
هتدف إقناع املتلقي باقتناء السلعة أو اخلدمة املُشهر هلا، ، ااملضمون اللساني أساسا لتميزه عتمدتبسمات معينة، 

  .وما يصاحبها من عوامل حاملة، يصورها مصمم اإلشهار للمستهلك بذكاء ،واإلعتقاد بثقافة الشراء

 ناصر التشكيلية يف الصورةمن أهم العوهو  ،ثقايف قبل أن يكون أثرا فنيا أو مقوما مجاليا، شأن اللون -5
استخدامه يستند إىل قواعد ثابتة، لتحقيق األثر املنوط به، يؤازره يف ذلك عنصرا اإلضاءة و اإلشهارية الثابتة،

 جتسيد التكامل التصميمي لعناصر البناء التشكيلي وحرصا على.والظالل اللذان لوالمها ملا كان للّون قيمة
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الرؤية ال  تكتمل و  .بطابع الرمزيةاليت تتسم هي أيضا  ،اخلطوط واألشكالبتوظيف للصورة، يدعم املصمم األلوان 
  .مجالية ، وأخرى أسس بنائية : إال برتسيمها علىاملة لتصميم الصورة اإلشهارية الثابتة 

قنية الرتميز اليت تعطي لألشخاص والكائنات والفضاءات املتعددة الطابع الرتميزي، لتصري كيانات تعبريية ت إن -6
 ت مهمةأضح من خالهلا اإلشهار،" إيديولوجيا"تطورت لتصري  ،لصورة اإلشهاريةاذات وقع خاص على متلقي 

إىل استهالك السلع واخلدمات كهدف ظاهر، ثم ثقافة املُشهر كهدف متخف وراء ستار القيم  هذا األخري الدعاية
   .احمللية اتوالثقاف

جمرد اإلحالة الداللية، ليصبح لغة يد عن حي ،بشكل مشني تركز أغلب اإلشهارات على استغالل لغة اجلسد -7
باإلضافة إىل تشكيل صور . ء اجلنسي أكثر األحيانبطلُتها املرأة، توقظ الغريزة عن طريق التعري حينا، واإلحيا

. فرض صورة اآلخر على أهنا صورة الذاتكل ذلك بغرض  .منطية عن املرأة، ليس فيها إال االنتقاص من مكانتها
 ال ضرر يف استخدام املرأة يف اإلشهار للمنتوجات اليت تناسبها، دون االستغالل املبتذل ألنوثتها، فالواقعالرأي أنه  و

  . بالغيةاإلؤهالت املمن ما يكفي  متتلكأهنا 

واخلالصة األهم أن عامل الصورة اإلشهارية الثابتة هو عامل اهلوية بال منازع، هوية بصرية طباعية تشكيلية -8
 .  بالغة الصورة وإقناعيتها: رمزية، تصب يف رافد واحد

 من الناحية املناهجية التعليمية:  
حماولة مسايرة املستجدات املفاهيمية واملنهجية هلذا العلم، من خالل تطبيقها على يفرتض بالبالغيني العرب -1

اخلطابات املختلفة، وال يؤجل هذا إىل أن يكون املرء متخصصا، بل على املتعلمني كذلك أن يغذوا من منابع 
  .حتى تكون زادا معرفيا يتعاملون من خالله مع أي نص يواجههم، حتليال وفهما ،البالغة

و  ،أي نوع من اخلطابات يتميز جبانب حجاجي يمكن دراسته وإثباته، كطرف فاعل يف إبالغية هذا اخلطاب -2
  . وصوله إىل مرتبة اإلقناع

البالغية  السيميائية استثمار املقاربةأمهية  إىل فإن هذا يدعو ، قليلة البصرية بالثقافة اخلاصة األحباث أن مبا -3
، الرمزية أو موهبة تأويل الدالالتحلس  تنمية ) الصورة ( النص البصري قراءة يف مقرتحة بشكل عام، كاسرتاتيجية
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، يف عصر الثورة اإلعالمية والتواصلية، اليت تستدعي اليقظة تُجاه  كل ما )التعيينية(املُضافة إىل املعاني الظاهرية 
  .يتلقّاه الفرد من خطابات

 بات همنو . اخلطاب اإلشهاري هو أحد جتلّيات اخلطابة املعاصرة، اليت أطلق عليها خطابة الدعاية والرتويج -4
  .من الضروري دراسة اخلطاب اإلشهاري املكتوب بِعده حجاجا

 من الناحية االجتماعية واحلضارية:  

ص الصورة واقعة داللية هتدف إىل اإلشهار يدخل ضمن املمارسات اإلنسانية املعاصرة، ومن منطلق أن ن    
يصبح  لزاما علينا التنبه إىل هذه  هاحلث على االستهالك وثقافته، بتوظيف اآلليات اإلقناعية املُشار إليها،  فإن

أو متس الطبائع . اخلطورة، واحلذر من كل استخدام للرموز القيمية والثقافية اليت ختالف خصائص شخصية اتمع
يف هذا البحث من عمل لبعض اإلشهارات على ترسيخ لألنانية والنرجسية، و إهلاب  حة، كما توضَّاإلنسانية النبيل

 .   الغرائز 

 يةـمن الناحية الفن:  

ولْننظر إىل ما تقدمه بعض املواقع على الشبكة العاملية للمعلومات،  - إذا أُحسن استخدامه-اإلشهار فن راق    
. فا، بل يعجز املرء عن استيعاهبا أحيانا، إذا تشبهت بصور اخلداع البصريإهنا فعال إبداعات ال جند هلا وص

، ولْنساهم يف )أو باألحرى مضطهدين(ليحيِ كلُ منا الفنان الذي بداخله، دعونا ال نكن جمرد متلقني مستهلكني 
تتميز هبا كثري من إشهارات علينا أن نكسر جدار الروتني والسخافة اليت . الثورة التكنولوجية بكل طاقاتنا اخلالقة

  . اجلزائر ووطننا العربي على العموم، ولْنقف الند بالند لتيار العوملة، وملَ ال فلنصدر حنن الثقافة إن شئنا
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  :كتب الرتاثاملصادر و : أوال
، نسخة إلكرتونية، بالرسم العثماني، توافق مصحف املدينة النبوية، جممع امللك فهد لطباعة القرآن الكريم - 

   .املصحف الشريف 
دار املعارف،  ابى متام والبحرتى، حتقيق السيد أمحد صقر ، اآلمدى أبو القاسم احلسن بشر، املوازنة بني شعر-1

  .1، ج1961القاهرة ،
  .1965ألثري ، الكامل يف التاريخ ، دار صادر ، بريوت ، ابن ا-2
  1992األصفهاني أبو الفرج علي بن احلسني ، األغاني ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، -3
الشروق، البحراني كمال الدين ميثم، مقدمة شرح هنج البالغة، حتقيق عبد القادر حسني، دار -4

  .1987القاهرة، /بريوت
  )د ت(،  )د ط (، الفكر دار ، هارون السالم عبد حتقيق ، والتبيني البيان ، حبر بن عمرو عثمان أبو اجلاحظ-5
، 6، مج1990حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، الصحاح،  إمساعيل بن محاد ، اجلوهري -6

1991.  
 الدار العربية للكتاب، ، اخلوجة ابن احلبيب حممد حتقيق األدباء، وسراج البلغاء منهاج ، القرطاجين حازم-7

  . 2008تونس،
  .1999، 1، خمتار الصحاح، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، ط الرازي حممد بن أبي بكر-8
  .1984الزخمشري أبو القاسم حممود ، أساس البالغة، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، -9

  ).ت.د(، 2السكاكي، مفتاح العلوم، مكتبة مصطفى البابي وأوالده، مصر، ط - 10
  .1984بن عاشور حممد الطاهر ، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، ا - 11



319 

 

 حممد حفين حتقيق ، البيان وجوه يف الربهان ،الكاتب سليمان بن هيمراإب بن إسحاق احلسن وهب أبو ابن- 12

  .، القاهرة، مصر1969،  شرف، مطبعة الرسالة
علي حممد : أبو هالل العسكري احلسن بن عبد ا بن سهل ، كتاب الصناعتني الكتابة والشعر، حتقيق- 13

  . ، دار إحياء الكتب العربية، مصر1952، 1البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، ط
  : قواميس ومعاجم: ثانيا

  :ةباللغة العربية واملرتمج- أ
  .1972إلياس انطون الياس، قاموس الياس العصري، دار اجلليل، بريوت،-1
  ،1أمحد زكي، معجم مصطلحات اإلعالم، دار الكتاب املصري، القاهرة، ط-2
باتريك شارودو ودومنيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ترمجة عبد القادر املهريي ومحادي صمود، بإشراف -3

  . 2008دار سيناترا، تونس، املركز الوطين للرتمجة، ، 
التهانوي حممد علي ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق علي دحدوح، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، -4

  .1996ش، -، أ1، ج1ط.لبنان
حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، الصحاح،  إمساعيل بن محاد اجلوهري، اجلوهري -5

1990.  
، ترمجة عابد خزندار، الس األعلى للثقافة، ) معجم مصطلحات(نس، املصطلح السردي جريالد بر-6

2003.  
الشريف اجلرجاني علي بن حممد السيد ، معجم التعريفات، حتقيق حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، -7

  ).د ت.(القاهرة، مصر
، منشورات حممد على بيضون، 1الدين، جابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  وضع حواشيه إبراهيم مشس -8

  1999، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 



320 

 

الفريوزبادي جمد الدين حممد بن يعقوب ، القاموس احمليط، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ، -9
  .1998، 6مؤسسة الرسالة، ط

  .2004، 4ولية، القاهرة، مصر، طجممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الد- 10
  . ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد، لسان العرب، دار املعارف، القاهرة- 11

  :املعاجم األجنبية- بـ
1- Cambrige Advenced Learners , dictionary , Cambrdge University Press , 2nd 
pub , 2004 
2- Josette Rey Debove et Alain Rey, Larousse de poche, librairie Larousse,1968.                                                                                                        
3- La Rousse, Grand dictionnaire, enyclopédique,Tome12, Imprimerie Jean 
Didier, paris, France, 1984. 
4- Le Grand Robert , Dictionnaire de la langue français , 1er rédaction , paris , 
1989. 
5- Le petit Robert, sous la direction de, 2001.     
6- Merriam Webster INC, Webster’s Third New International Dictionary of the 
English Language. 
7- Nouveau dictionnaire analogique, (persuader): PARIS/Ed,références. 
Larousse,1981.           
8- unbraided. Publishers Spring field, Massachusetts, U.S.A.                            
9- The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles 

      
  :املراجع احلديثة: ثالثا

 :باللغة العربية- أ

  .1985إبراهيم إمام، أصول اإلعالم اإلسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، -1
  .1983، 1إبراهيم الدملخي، األلوان نظريا وعمليا، مطبعة الكندي، حلب، سورية، ط-2
  .2002/  2001إمساعيل السيد، اإلشهار، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، -3



321 

 

، 2طعمان، األردن، أمحد شاكر العسكري و طاهر حمسن الغاليب، اإلعالن مدخل تطبيقي، دار وائل للنشر، -4
2006.  

  .2000مدخل اسرتاتيجي، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان األردن،  –أمحد شاكر العسكري، التسويق -5
  .1981لبنان، -بريوت -النشرأمحد عادل راشد، اإلعالن، دار النهضة العربية للطباعة و-6
  بنية اخلطاب من اجلملة على النص، الرباط،: أمحد املتوكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية-7
  .1997، 2أمحد خمتار عمر، اللغة واللون، عامل الكتب، القاهرة، ط-8
  ،2010، 1لبنان، ط أبو بكر العزاوي، اخلطاب واحلجاج، مؤسسة الرحاب احلديثة، بريوت، -9

  ،2006، 1ط الطبع، يف العمدة أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج ،- 10
  .1995أبو قحف عبد السالم، حماضرات يف هندسة اإلشهار، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان، - 11
  .2000مجيل عبد ايد، البالغة واالتصال، دار غريب، القاهرة، - 12
  .1978 القاهرة،  الفكر، دار اإلعالم، لنظريات العلمية ، األسس رشيت أمحد جيهان- 13
  .1988جيهان أمحد رشيت، الدعاية واإلعالن واستخدام الراديو يف احلرب النفسية، دار الفكر العربي، - 14
  1 ط ، املغرب ، 2004الشرق، إفريقيا ، النقدي التفكري ومنهجية احلوار الباهي، حسان- 15
  1998القاهرة،  ،2ط اللبنانية، الدار املعاصرة، ونظرياته االتصال ، السيد حسني ليلى مكاوي، عماد حسن- 16
محادي صمود، مقدمة يف اخللفية النظرية ملصطلح احلجاج، ضمن كتاب مجاعي من إجناز فريق البحث يف - 17

اآلداب منوبة، تونس، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، نشر كلية : البالغة واحلجاج 
1998.  

محو النقاري، التحاجج طبيعته وجماالته ووظائفه، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، ندوات - 18
  .2006، 1، ط134ومناظرات رقم 



322 

 

اجلزائر، رضوان بلخريي، سيميولوجيا الصورة بني النظرية والتطبيق، دار قرطبة للنشر والتوزيع، احملمدية، - 19
  .2012، 1ط

  1992، 1زين اخلويسكي، معجم األلوان يف اللغة واألدب والعلم، مكتبة لبنان، بريوت، ط- 20
 ، احلديث الكتب عامل ، اهلجري الثالث القرن إىل اجلاهلية من القديم الشعر يف احلجاج ، الدريدي سامية- 21

  2007 ،1، طاألردن
  2004دوبري، إفريقيا الشرق، املغرب،  مفهوم الصورة عند رجييس سعاد عاملي،- 22
سعيد بنكراد، سيميائيات الصورة اإلشهارية اإلشهار والتمثالت الثقافية، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، - 23

  .2006.املغرب
  .2003منشورات الزمن، الدار البيضاء، املغرب،  وتطبيقاهتا، سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها- 24
  1989، 1ط  -، انفتاح النص الروائي املركز الثقايف العربي  سعيد يقطني- 25
  .2005اإلسكندرية، اجلامعية، املعرفة دار والنظرية، املدخل اإلعالن، شيبة، علي شدوان- 26
، 1مداخل ونصوص، دار صفحات للدراسات والنشر، سورية، ط-صابر احلباشة، التداولية واحلجاج- 27

2008.  
  .2008طنة اللغوية وأشياء أخرى، دار هومة، اجلزائر، صاحل بلعيد، يف املوا- 28
  .1999صاحل خليل أبو اصبع، االتصال واالعالم يف اتمعات املعاصرة، أرام للنشر، االردن، - 29
صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، - 30

1992.  
األساسيات والتطبيق ، املتحدة لإلشهار، املنصورة، بغداد، ط - طلعت أسعد عبد احلميد، التسويق الفعال - 31
9 ،1999 .  

  .1998، 1 ط ، العربي الثقايف املركز ، العقلي التكوثر أو وامليزان اللسان ، الرمحان عبد طه- 32



323 

 

  .2000، 2ط ، العربي الثقايف املركز ، الكالم علم وجتديد احلوار أصول يف ، الرمحان عبد طه- 33
  ).د ت(عبد الباسط سليمان، سحر التصوير فن وإعالم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، - 34
، 1عبد الرمحان حسن حبنكة امليداني، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، دار القلم، دمشق، ط- 35

1996.  
 الدار الشرق، إفريقيا واحلجاج، التواصل آلليات تداولية مقاربة نغير، نتواصل عندما ،عشري السالم عبد- 36

  .2006 ،)ط د( البيضاء، املغرب،
  .1996ضاء، الطبعة األوىل ، يبني بني ، دار توبقال ، الدار الب ،عبدالسالم بنعبد العايل- 37
القاهرة،  والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار الصحفي، التحرير يف الفنية شرف، األساليب العزيز عبد- 38

2000.  
، ضمن "اخلطابة اجلديدة-مصنف يف احلجاج"أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل : عبد ا صولة، احلجاج- 39

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، نشر كلية اآلداب منوبة، تونس، : الكتاب اجلماعي
1998.  

احلجاج يف القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية، منشورات كلية اآلداب، منوبة،  ، صولة ا عبد- 40
  .2001تونس، 

بريوت،  املتحدة، اجلديد الكتاب دار ، تداولية مقاربة اخلطاب اسرتاتيجيات الشهري، ظافر بن اهلادي عبد- 41
  .2004، لبنان
  2009، 1الصورة، دار اخللدونية، اجلزائر، طعبيدة صبطي وجنيب خبوش، الداللة واملعنى يف - 42
املفاهيم، اإلسرتاتيجيات، العمليات النظرية والتطبيق، مؤسسة حورس - عصام الدين أمني أبو علفة، الرتويج - 43

  ).د ت(الدولية ، مؤسسة طيبة للنشر، اإلسكندرية، القاهرة، مصر، 
  .2001البيضاء، بريوت،عمر أوكان، اللغة واخلطاب، افريقيا الشرق، الدار - 44



324 

 

قدور عبد ا ثاني، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية يف أشهر اإلرساليات البصرية يف العامل، مؤسسة - 45
  2007، 1الوراق، عمان، األردن، ط

حممد حسام الدين إمساعيل، الصورة واجلسد دراسات نقدية يف اإلعالم املعاصر، مركز دراسات الوحدة - 46
  .2008، 1وت، لبنان، طالعربية، بري

، املغرب،  الثقافة دار ، واللسانية واملنطقية البالغية الدراسات خالل من احلجاجية النظرية ، طروس حممد- 47
  . 2005، 1ط

اجلامعي ، القاهرة ، الطبعة األوىل،  النص واخلطاب واالتصال ، األكادميية احلديثة للكتاب حممد العبد،- 48
2005.  

يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية، اخلطابة يف القرن  حممد العمري،- 49
  .2002 .2لبنان، ط -املغرب، بريوت- األول منوذجا، افريقيا الشرق، الدار البيضاء

  ).ت د (مصر، اجلامعية، اإلسكندرية، الدار اإلعالن، الصحن، فريد حممد - 50
 مصر، القاهرة، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار االسرتاتيجيات، و املفاهيم- التسويق الصحن، فريد حممد- 51

1998.  
، 1مدخل لتحليل ظاهراتي، املركز الثقايف العربي، الدار البيضاء، ط–، الشكل واخلطاب حممد املاكري- 52

1991.  
  ،1،2007ط، عمان املسرية، دار واالنفعاالت ، الواقعية سيكولوجيا ، يونس حممود بين حممد- 53
  .1992، 3حممد مفتاح ، حتليل اخلطاب الشعري اسرتاتيجية التناص ، املركز الثقايف العربي، بريوت،  ط- 54
  .1998حممد ناصر جودت، الدعاية واالعالن والعالقات العامة، جمدالوي، - 55
مطبعة الساحل، الرباط، متهيد أويل يف البنية والقراءة، -حممد اهلجابي، التصوير واخلطاب البصري - 56
  .1،1994ط



325 

 

حممد يوسف رجب اهلامشي، الربجمة اللغوية العصبية لأللوان، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، - 57
2006.  

  .1988 ،1حممود سليمان كرم، التخطيط اإلعالمي يف ضوء االسالم، دار الوفاء، املنصورة، مصر، ط- 58
  .2002م االتصال، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، منال طلعت حممود، مدخل إىل عل- 59
  .1993العارف، اإلشهار، الدار اجلامعية، بريوت، لبنان،  نادية- 60
  .1993نبيل حسني النجار، اإلعالن واملهارات البيعية، الشركة العربية للنشر والتوزيع،  القاهرة، - 61
ية واإلعالن يف السينما والتلفزيون، مكتبة اتمع العربي، عمان، جنم الدين شهيب، نور الدين النادي، الدعا- 62

  .2007، 1األردن، ط
جنم عبد شهيب و نور الدين النادي، الدعاية واإلعالن يف السينما والتلفزيون، مكتبة اتمع العربي، عمان، - 63

  .2007، 1األدرن، ط 
  .2000سكندرية ، مصر،هالة منصور، االتصال الفعال، املكتبة اجلامعية ، اإل- 64
أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من : ضمن الكتاب اجلماعيهشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، - 65

  .1998نشر كلية اآلداب منوبة، تونس، ، أرسطو إىل اليوم
   :مراجع أجنبية- بـ

1- A.J.Greimas, J.Courtés, sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage, ed.Hachette, paris, 1979. 
2-B.Cocula , C. Peyroutet ,Sémantique de l'image ,pour une qpproche 
méthodique des   message visuels.ed Delagrave, Paris, 1986. 
3- Benveniste, Problèmes de linguistique générale.Gallimard,1966. 
4- Chaim Perlman Lempire Rhétorique, Paris, Vrin, 1977 . 
5- Charaudeau.P,Henkel, Sandra Fotos. Lawrence. Erlbaum. Langage discours 
et sociétés. Paris .Didier érudition,1988 . 
6- C.R.Haas,Pratique de la publicité, , éd Dunod, Paris, 1970. 
7- Dominique Serre-Floersheim,quand les images vous prennent  au mot 
,ed.organisation , paris,1993.   



326 

 

8- E.E Dennis , J.C. Merill, Media Debates, Issues in Mass Communication, 
Longman, 1996. 
9- Geneviève Cornu, Sémiologie de l'image dans la publicité,1991.                            
10- Harris.Z. discourse analysis reprints,The Hague.Mouton ,1963.                       
11- Hasse Claude Raymonde,pratique de la publicité,2éme édition,paris 1973. 
12- Jean Baudrillard , Le système des objets, Ed. Gallimard, 1968. 
13- Lio Hoek,la marque du titre:dispositifs sémiotique d'une pratique   
textuel,ed:mouton,paris,new     yourk,1981. 
14- Louis  Porcher ,Introduction aune semiologie des images ,Didier,1976 . 
15- Marie Claude vettraino Soulard ,lire une image ,ed.Arland  colin ,paris, 
1993. 
16- Martine Joly , l'image et les signes, Nathan,1994. 
17- M. Joly, Introduction à l'analyse de l'image, éd.Nathan Université.1993. 
18- Moles Abraham, Laffiche dans la Société urbaine,Dunod,paris,1970. 
19- Nathalie Albou ,François Rio ,lectures méthodiques ,ed.Ellipses  paris,1995.  
20- René La Borderie ,les images dans la société et l éducation, 
ed.casterman,paris, 1972. 
21-Robertmartin, perception de L'image publicitaire,edition, Casterman,paris, 
1989. 
22- Toulmine .S, Les usages le l’argumentayion :traduit de l’anglais par philippe 
de barbanter,P ,U.F. 
23- Umberto,Eco , La structure absente , ed Mercure de France , Paris 1972. 
24-Werner Burzlaff ,la lettre et l image ,les relations iconiques chez peirce ,in 
signe/texte/image,ed.césura Lyon,1990. 

  :ترمجات - جـ
جملة ثقافية آن سوفاجو، اإليديولوجيا وآليات اشتغال اخلطاب اإلشهاري، ترمجة أمحد الدويري، جملة عالمات، -1

  2007، 27العدد  حمكمـة، تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة، املغرب،
،  تبريو القلم دار الكويت، املطبوعات وكالة ، بدوي الرمحان عبد ترمجة ، اخلطابة ، طاليس أرسطو-2

  . 1979لبنان،



327 

 

  بني اجلديدة البالغة كتابه ضمن العمري حممد ترمجة بالغي؟، غري حجاج يوجد أن ميكن هل ، روبول أوليفي-3
  .2005افريقيا الشرق، الدار البيضاء، املغرب، ، والتداول التخييل

  .2005 ،1 مصر، ط الفاروق، دار ترمجة اجلسد، لغة بيرت كليتون ،-4
  ،1994، 1بورديو، العنف الرمزي، ترمجة نظري جاهل، املركز الثقايف العربي، بريوت ،ط  بيري-5
روسي هجمان، اللغة واحلياة الطبيعية البشرية، ترمجة داود حلمي، أمحد السيد، عامل الكتب، القاهرة، ط -6
1 ،2000.  
  .1994 العربية ، للغة الشرقاوي، الفنك الكبري عبد وتقديم ترمجة القدمية، بارت، البالغة روالن-7
، 10روالن بارث ، لذة النص، ترمجة حممد الرفرايف وحممد خري بقاعي، جملة العرب والفكر العاملي، العدد -8

1990.  
  ، 1986،مجة سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي، الرباط، املغرب،  التداولية املقاربة ، أرمينكو ازفرانسو-9

جملة ثقافية حمكمـة،  ليونيل بلينجر، اآلليات احلجاجية للتواصل، ترمجة عبد الرفيق بوركي، جملة عالمات،- 10
 .34، ص 21، العدد املغرب. تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة

جملة ثقافية حمكمـة، تعنى اإلشهار ومتثالت العطور، ترمجة أمحد الفوحي، جملة عالمات، مارييت جوليان، - 11
  .2007، 27العدد  ،بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة، املغرب

القاهرة، ملفني ديفلر وساندرا بول، نظريات اإلعالم، ترمجة كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيع، - 12
  ،1998، 2ط

املدخل لدراسة الصور البيانية، ترمجة حممد الويل وعائشة جرير، منشورات احلوار -مورو فرانسوا، البالغة - 13
  .1989األكادميي واجلامعي، الدار البيضاء، 

  ،1986، 1الدار البيضاء، ط  ، ميشال فوكو، حفريات املعرفة، ترمجة سامل يقوت، املركز الثقايف العربي- 14



328 

 

حنو منوذج سيميائي لتحليل النص، ترمجة حممد العمري، أفريقيا الشرق، : هنريش بليت، البالغة واألسلوبية- 15
  .1999املغرب، 

  
  ):جمالت جرائد(الدوريات : رابعا

عن اإلشهار الضمين يف السينما األمريكية، جملة –إبراهيم عمري، حينما تتحول السينما إىل واجهة للسلعة  -1
، 28املغرب، العدد جملة ثقافية حمكمـة، تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة، عالمات، 

2007.  
جملة ثقافية حمكمـة،  منوذجا، جملة عالمات،" األنوثة" و" الذكورة"أمحد راضي، اإلشهار والتمثالت الثقافية -2

  .1997، 7العدد تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة، املغرب،
بشري ابرير، استثمار علوم اللغة يف حتليل اخلطاب اإلعالمي، جملة اللغة العربية، الس األعلى للغة العربية، -3

  .2009ني ، السداسي الثا23العدد 
بشري إبرير، النص األدبي وتعدد القراءات، جملة نزوى، جملة أدبية ثقافية فصلية تصدر عن مؤسسة عمان -4

  .2009- 06-26، 11للصحافة والنشر واإلعالن، سلطنة عمان، العدد
فكر ونقد،  ، جملة)مقاربة فلسفية ملفاهيم املكان والرؤية يف فن الرسم(املنظورية والتمثيل  مجال أردان،-5

  .1998،السنة الثانية، نوفمرب 13املغرب، ع 
حامت عبيد، العالمة التجارية مشروع طموح يف شعار متواضع، جملة عالمات، جملة ثقافية حمكمـة، تعنى -6

  .2005، 24العدد ، بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة، املغرب
 املعاصر، جملة الداخلي التصميم يف لأللوان واجلمايل الوظيفي عدالبحسام دبس وزيت و عبد الرزاق معاد، -7

  .2008، الثاني العدد والعشرون، الرابع الد، اهلندسية للعلوم دمشق جامعة
  .2005، 34، عدداملغرب جملة ثقافية فكرية، حسان الباهي، احلجاج املغالطي، جملة فكر ونقد ، -8



329 

 

اجلديدة بني التخييل والتداول، نشر بامللحق الثقايف جلريدة االحتاد االشرتاكي البالغة ..قراءاتحسن املودن، -9
  .2006-03-03اليومية املغربية، 

جملة ثقافية حمكمـة، تعنى بالسميائيات محيد احلمداني، مدخل لدراسة اإلشهار، جملة عالمات، - 10
  .2002، 18العدد  املغرب، . والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة

جملة ثقافية حمكمـة، تعنى بالسميائيات والدراسات ربيعة العربي، احلد بني النص واخلطاب، جملة عالمات، - 11
  .35، ص 33، العدد  املغرب. األدبية احلديثة والرتمجة

  .1988 ،49 -48لفكر العربي املعاصر، عدد رشيد بن حدو ، قراءة يف القراءة ، جملة ا- 12
  .1996، 40حوليات اجلامعة التونسية ، العدد : جملة  ج يف هامشيات الكميت، سامية الدريدي، احلجا- 13
،جملة عامل املعرفة، الس الوطين )دراسة يف سيكولوجية التذوق الفين(التفضيل اجلمايل  شاكر عبد احلميد،- 14

  .2001، مارس 267للثقافة والفنون واآلداب، دولة الكويت، عدد 
ترويض البصر أو تزييفه، ..الصورة اإلعالنية-شاشاة والعرض دائم والفرجة إجباريةشهرية أمحد، العامل - 15

 25صحيفة يومية سياسية جامعة تصدر باإلمارات العربية املتحدة ، تاريخ النشر : امللحق الثقايف جلريدة االحتاد
-02-2010.  

، 4، العدد 37كر، الكويت، الد اإلشهار وتوثني اجلسد، جملة عامل الف" السعادة"الصادق رابح، ضريبة - 16
2009.  

،  جملة الرتاث "سورة األنبياء منوذجا"عبد احلليم بن عيسى، البيان احلجاجي يف إعجاز القرآن الكريم - 17
  .2006، 102العربي، دمشق، العدد 

حمكمـة، تعنى عبد الرحيم كمال، مسيولوجيا الصورة الفوتوغرافية بارث منوذجا، جملة عالمات، جملة ثقافية - 18
  .2001، 16بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة، املغرب، العدد 



330 

 

جملة ثقافية حمكمـة، الصورة الثابتة منوذجا، جملة عالمات، -عبد العايل بوطيب، آليات اخلطاب اإلشهاري- 19
  .2002، 18العدد  تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة، املغرب،

عبد ايد نوسي، اخلطاب اإلشهاري مكوناته وآليات اشتغاله، جملة الفكر العربي املعاصر، مركز اإلمناء - 20
  .85-84القومي، عدد 

جملة ثقافية حمكمـة، تعنى عبد ا أمحد بن عتو، اإلشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك، جملة عالمات، - 21
  .2002، 18العدد والرتمجة، املغرب، بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة 

 جملة ،وعمقه التأثريي يف اآلخرين يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةالصامت  االتصال عبد ا عودة،- 22

  2004، 112العدد  لبنان،جملة فصلية حمكمة،  املعاصر، املسلم
  .2000، 34فكر ونقد، العدد عمراني املصطفى، اخلطاب اإلشهاري بني التقرير واإلحياء، جملة - 23
عيسى برهومة، سيكولوجية اإلشهار بني اجلمالية واألمن اللغوي، جريدة الغد، صحيفة يومية عربية تصدر - 24

  .يف عمان، األردن
مثَل من انتشار األمساء األجنبية يف الالفتات التجارية يف  -عيسى عودة برهومة ، اللغة والتواصل اإلعالني- 25

  .، األردن69جممع اللغة العربية األردني، جملة حمكمة تصدر مرتني يف السنة، العدد األردن، جملة
مارلني دمرجيان أفرام، معاني األلوان ورموزها، جملة احلداثة، جملة فصلية تعنى بقضايا الرتاث الشعيب - 26

  .2000، 48-47، العددان 24واحلداثة، الد 
فنون وعلوم، جملة اإلبداع -مقاربة تداولية، كتابات معاصرة-لاخلطاب احلجاجي واالتصاحممد برقان، - 27

  ،2005ديسمرب، -، نوفمرب58والعلوم االنسانية، بريوت، العدد
املؤمتر العلمي حممد التونسي جكيب، إشكالية مقاربة النص املوازي وتعدد قراءته عتبة العنوان منوذجا، - 28

، جملة جامعة األقصى، جملة علمية حمكمة 2006أفريل  6-5قي، الدويل األول النص بني التحليل والتأويل والتل
  ، 2006نصف سنوية، غزة، فلسطني، اجلزء األول،  جوان 



331 

 

حممد حدوش، عن الرتمجة واإلشهار، جملة عالمات، جملة ثقافية حمكمـة، تعنى بالسميائيات والدراسات - 29
  .2003، 19العدد ، املغرب. األدبية احلديثة والرتمجة

  ،1986، 6-5جملة دراسات أدبية لسانية، العدد حممد خالف ، اخلطاب اإلقناعي ، اإلشهار منوذجا ، - 30
جملة ـ ، جملة فكر ونقد، مقاربة فلسفية  لسانية  ديداكتيكية-، حول مفهوم احلجاج يف الفلسفةحممد رويض - 31

  .2000-2-11، 26املغرب، عدد ثقافية فكرية، 
االشهاري والدعاية السياسية، جملة عالمات، جملة ثقافية حمكمـة، تعنى  حممد الصاقي، اخلطاب- 32

  .1997، 7عدد املغرب،. بالسميائيات والدراسات األدبية احلديثة والرتمجة
، 20العدد  جملة ثقافية فكرية ، املغرب، حممد العمري، البالغة العامة والبالغات املعممة، جملة فكر ونقد،- 33

  .2000جانفي 
  2002د غرايف، قراءة يف السميولوجيا البصرية ، جملة عامل الفكر، الكويت، العدد األول، سبتمرب، حمم- 34
  ،1998، نوفمرب 13حممد غرايف، قراءة يف السيميولوجيا البصرية، جملة فكر ونقد، العدد - 35
والدراسات األدبية  جملة ثقافية حمكمـة، تعنى بالسميائياتحممد الويل، اإلشهار أفيون الشعوب املعاصر، - 36

  .2007، 27، العدد احلديثة والرتمجة، املغرب
جملة ثقافية حمكمـة، تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية حممد الويل، بالغة اإلشهار، جملة عالمات، - 37

  2002، 18، العدداحلديثة والرتمجة، املغرب
حمكمـة، تعنى بالسميائيات والدراسات األدبية جملة ثقافية جملة عالمات، حممد الويل، بالغة احلجاج، - 38

  .1996، 5، العدداحلديثة والرتمجة، املغرب
، عدد  جملة ثقافية فكرية ، املغربفكر ونقد، : حممد الويل، من بالغة احلجاج إىل بالغة احملسنات، جملة- 39
20 ،1998.  



332 

 

طاب اإلشهاري التلفزي، جملة اإلذاعات مراد بن عياد، بالغة اإلعالنات اإلشهارية مقاربة يف مساتية اخل- 40
  .2001، 4العربية، تصدر عن احتاد إذاعات الدول العربية، تونس، عدد

، 89نبيل موميد، حد اخلطاب بني النسقية والوظيفية، جملة فكر ونقد، جملة ثقافية فكرية ، املغرب، العدد - 41
  .2007ماي 
، 407املوقف األدبي، احتاد الكتاب العرب ، سوريا، عددنعمان بوقرة، نظرية احلجاج، جملة املوقف األدبي، - 42

  ،2005مارس، 
تعنى  نور الدين بوزناشة، احلجاج يف الدرس اللغوي الغربي، جملة علوم إنسانية، جملة إلكرتونية  دورية حمكمة- 43

السنة  األكادمييني واملتخصصني العراقيني والعرب املقيمني يف املهجر،بالعلوم االنسانية، يشرف عليها خنبة من 
  . 2010، جانفي 44السابعة، العدد 

  : حبوث  جامعية: خامسا
أسامة مجيل عبد الغين ربايعة، لغة اجلسد يف القرآن الكريم، أطروحة ماجستري غري منشورة ، قسم أصول -1

  .2010فلسطني، -النجاح الوطنية، نابلسالدين بكلية الدراسات العليا، جامعة 
دراسة حتليلية للرسالة اإلشهارية يف الفضائيات العربية قناة -بسمة فنور، الرسالة اإلشهارية يف ظل العوملة-2

  2008منوذجا، ماجستري غري منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة،  mbcالشرق األوسط 
ألبي حيان التوحيدي، ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة  حسني بوبلوطة ، احلجاج يف اإلمتاع واملؤانسة-3

  .2010احلاج خلضر، باتنة، 
الطرائق اجلديدة -هل حان وقت التغيري: ، بعنوانحلقة حبث بإشراف األستاذ عبد الفتاح عوض، زاهي رستم-4

-2003رية العربية السورية، يف اإلعالن، املعهد العايل للتنمية اإلدارية، قسم الدبلوم، جامعة دمشق، اجلمهو
2004. 



333 

 

 مقدمة كمتطلب املتلقي، دراسة لدى الفين التذوق إثراء يف ودورها الصورة ثقافة، الفضلي عايد حمسن سعدية-5

  .2010القرى،  أم جبامعة الفنية الرتبية الفنية، قسم الرتبية يف املاجستري درجة لنيل تكميلي
رؤية فنية معاصرة، ماجستري ختصص غرافيك، كلية - الدعاية واإلعالنعمرو حممد سامي عبد الكريم، فن -6

  .1998الفنون اجلميلة، جامعة حلوان، القاهرة، 
دراسة حتليلية سيميولوجية لعينة من –فايزة خيلف، دور الصورة يف يف التوظيف الداليل للرسالة اإلعالنية -7

  .1996م اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، إعالنات جملة الثورة اإلفريقية، مذكرة ماجستري يف علو
دراسة حتليلية سيميولوجية لومضات جنمة -ليندة خدجية هادف ، داللة العناصر السردية يف اإلشهار التلفزيوني-8

  .2007-2006للهاتف النقال، مذكرة ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، 
دراسة يف كتاب املساكني للرافعي، كلية اآلداب والعلوم -أنواعه وخصائصههاجر مدقن، اخلطاب احلجاجي -9

  .2003اإلنسانية،  جامعة ورقلة، 
األربعون النووية أمنوذجا، مذكرة –هشام فروم، جتليات احلجاج يف اخلطاب النبوي دراسة يف وسائل اإلقناع - 10

احلاج خلضر ، باتنة، السنة اجلامعية  ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعةمنشورةماجستري غري 
2008/2009  
  : مواقع الشبكة العاملية للمعلومات: سادسا

أمين أبومصطفى، الغاية اإلقناعية بني الشعر واخلطابة،  الشبكة العاملية للمعلومات ، منتديات رواء األدب، ، -1
       :الصفحة

                                                       http://www.ruowaa.com/vb3/showthread.php?t=33827    
أدباء رابطة الشبكة العاملية للمعلومات، موقع عدوان على اللغة العربية باإلعالنات، ، جابر قميحة-2

  :الصفحةالشام،
                                            http://www.odabasham.net/show.php?sid=22457  

  ،www.Synergologie.com                         : مرتجم من املوقع الكنديدليل علم لغة اجلسد، -3



334 

 

: الزاهيد مصطفى، سوسيولوجية اخلطاب اإلعالمي اإلشهار واليات اشتغاله، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع-4
  :أزيالل أون الين، الصفحة

             1725.htm-id-show-action-ar/articles-online.com/inf-http://www.azilal  
الطيب عبد الرازق النقر، علم البالغة مفهومه وتطوره، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع رابطة أدباء الشام ، -5
  :لصفحةا

                                           http://www.odabasham.net/show.php?sid=30103.  
ما سيد األلوان عند البشرية؟؟، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع سيار ..سيار اجلميل، فلسفة األلوان-6

  :ل، الصفحةاجلمي
 -20090322-http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/viewarticle.php?id=Ideas

1595  
البصرية الصورة منوذجا، مسيولوجيا األنساق : السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، الفصل الرابعسعيد بنكراد، -7

  :موقع سعيد بنكراد الصفحة
                                                                            http://www.saidbengrad.net/ouv/sca/sca5.htm  

، نشر بالشبكة العاملية للمعلومات، موقع األساتذة املربزين، 5مفهوم البالغة، ص : عبد الرمحان وهابي،مقال-8
    topic-http://arabeagreg.ahlamontada.com/t714            :والباحثني يف اللغة العربية باملغرب

املرأة يف اإلعالنات التجارية، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع رابطة أدباء الشام، عماد كامل، تنميط صورة -9
  :الصفحة

                                                                  http://www.odabasham.net/show.php?sid=36911  
  :موقع اسالم واب، املكتبة اإلسالمية، الصفحة: عمر عبيد حسنه، اسرتاتيجيات اإلقناع، الصفحة- 10

/display_umma.php?lang=&BabId=1&Chhttp://library.islamweb.net/newlibrary
apterId=1&BookId=295&CatId=201&startno=0  

  .مقاربة تواصلية نقدية: حممد أكعبور، سيميولوجيا اخلطاب البصري وإنتاج املعنى- 11
  /http://akaabour1979.maktoobblog.com/267017                                     مقدمة    

    http://akaabour1979.maktoobblog.com/267017        ومتظهرات املعنى اخلطاب البصري



335 

 

منتديات فنون، ، دالالت األشكال واخلطوط واأللوان يف احلضارات اإلنسانية ،  حممد سعود- 12
                                                                                                                           http://www.fenon.com  

  . العلوم املتخصصة، علم النفس، االلوان االبتسامة، املوسوعة العلمية، جملة- 13
t_32050.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthread 10-30، اسرتجع بتاريخ-

2009. 

http://www.al-منتديات الولف العربية، اللون األخضر يف الثقافة اإلنسانية، - 14

                                                                                                 wlf.com/vb/showthread.php?t=35491 
احلجاجية، الشبكة العاملية للمعلومات، موقع نعمان عبداحلميد حممد بوقرة، اخلطاب اإلشهاري والقيمة - 15

  :جامعة امللك سعود، الصفحة
faculty.ksu.edu.sa/maison/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=3                       

  
   :أعمال ندوات ومؤمترات وحماضرات: سابعا

، حماضرات امللتقى )سيميائية تداوليةنظرة (بشري إبرير، بالغة الصورة وفاعلية التأثري يف اخلطاب اإلشهاري  -1
   .2002أفريل  16-15.جامعة حممد خيضر، بسكرة  الثاني السيمياء والنص األدبي،الوطين

بشري إبرير، الصورة يف اخلطاب اإلعالمي، حماضرات امللتقى الدويل اخلامس السيمياء والنص األدبي، جامعة -2
  .2008بسكرة، 

السيمياء "  اخلطاب اإلشهاري العربي، أعمال امللتقى الدويل اخلامس خشاب جالل، جتليات املوروث يف-3
   .2008نوفمرب 17- 15 ،بسكرة-جامعة حممد خيضر ،"والنص األدبي

  .2006، 1ط ، املغرب ، الشرق إفريقيا ، الفلسفة درس يف احلجاج ، الرتبوي البحث خلية-4
قسم سعد أبو الرضا، البالغة واألسلوبية ائتالف ال اختالف، أعمال ندوة الدراسات البالغية الواقع واملأمول، -5

البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي بكلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، بتاريخ 
  .2011ماي  25- 24
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، كلية اآلداب قسم الصحافة واإلعالم، PUPL 3221الن كتابة وتصميم طلعت عيسى، مذكرات يف اإلع-6
  ،2009اجلامعة اإلسالمية، غزة، 

مذكرة تعليمية لطلبة مستوى ثالث، كلية اإلعالم، جامعة األقصى، غزة، ماي -علي برغوث، االتصال اإلقناعي-7
2005  

مقاربة مجالية بني املدخالت النصية - التلفزيونيةفؤاد عبد العزيز حممد، موسيقى البصر يف النص والصورة -8
والتشكيلية والصورية الثايتة واملتحركة يف التلفزيون، كلية االتصال، قسم االتصال اجلماهريي، مسار الراديو 

  .والتلفزيون، جامعة الشارقة
 "السيمياء والنص األدبي"حممد خاين، العالمة األيقونية والتواصل اإلشهاري، حماضرات امللتقى الدويل اخلامس -9

  .2008نوفمرب 17- 15، بسكرة-جامعة حممد خيضر
اللغة العربية يف اإلذاعة والتلفاز والفضائيات يف اململكة املغربية دراسة حتليلية ونقد،  : حممد طالل، حماضرة- 10

  .2003ماي  6جامعة احلسن الثاني الدار البيضاء، املعهد العايل لإلعالم واالتصال، 
اللغة  اإلعالمية ـ إنتاج اللغة اإلعالمية يف النصوص اإلعالمية، : حممود خليل و حممد منصور هيبة، مقرر- 11

  .2002مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، 
ميسون حممد قطب و فاتن فاروق عرتيس، الصورة الذهنية للعالمات التجارية بني العوملة وحتديات العصر، - 12

   .2007أبريل  26-24فيالدلفيا الدويل الثاني عشر بعنوان ثقافة الصورة، كلية اآلداب حبث مقدم ملؤمتر 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  



  

      مصادر الصور اإلشهارية - 1  
  الصفحة  تاريخ وصفحة املصدر  املصدر  الصورة

ميسون حممد قطب و فاتن   أ 1
فاروق عرتيس، الصورة 

الذهنية للعالمات التجارية 
  بني العوملة وحتديات العصر

  2007أفريل  26- 24
  16ص 

 
186  

  187  17التاريخ نفسه، ص   املصدر نفسه  بـــ 1

  187  17التاريخ نفسه، ص   املصدر نفسه  جـــ 1

  187  17التاريخ نفسه، ص   املصدر نفسه  أ 2

  187  17التاريخ نفسه، ص   املصدر نفسه  بـــ 2

  187  17التاريخ نفسه، ص   املصدر نفسه  أ 3

  187  17التاريخ نفسه، ص   املصدر نفسه  بــ 3

  188  17التاريخ نفسه، ص   املصدر نفسه  أ 4

  188  17التاريخ نفسه، ص   املصدر نفسه  بــ 4

  2012/06/05/  الشبكة العاملية للمعلومات  أ 5
http://dansmonsacdefille.wordpress.com

le-shampooing-renforcateur-elseve-
arginine-resist-x3  

188  

  12/01/2012  املصدر نفسه  بــ 5
http://www.ellahoy.es/belleza/articulo/l-
oreal-elvive-arginina-resist-x3-nueva-

linea-capilar/42375  
188  

جملة شهرية -الشروق العربي  أ 6
  جزائرية

  2012ماي /979العدد 
  65ص 

194  



  العدد و التاريخ نفسهما  املصدر نفسه  بــ 6
  89ص 

194  

جملة شهرية -الشروق العربي  7
  جزائرية

  2013جويلية / 992العدد 
  57ص 

204  

أسبوعية  جملة- زهرة اخلليج  أ 8
تصدر يف دولة اإلمارات 

  العربية املتحدة

  2012-6-9/ 1733العدد 
  131ص 

206  

  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  بــ 8
  133ص 

206  

  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  جــ 8
  135ص 

206  

شهرية جملة -الشروق العربي  9
  جزائرية

  2013أفريل / 989العدد 
  77ص 

207  

  2013-07-17/ 4079العدد   املصدر نفسه  10
  2ص 

209  

  2012جوان / 979العدد   املصدر نفسه  11
  31ص 

211  

  2012جوان / 979العدد   املصدر نفسه  12
  50ص 

217  

أسبوعية  جملة- زهرة اخلليج  13
تصدر يف دولة اإلمارات 

  2012-6-9/ 1733 العدد
  33ص 

218  



  العربية املتحدة
  2012-6-1733/9العدد   املصدر نفسه  أ 14

  143ص 

237  

  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  بــ 14
  145ص 

237  

  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  جــ 14
  147ص 

237  

  2012-08-11/ 1742العدد   املصدر نفسه  15
  31ص 

238  

  2011-04- 19  الشبكة العاملية للمعلومات  16
http://www.prosdelacom.com/news/655

5/activia-461514  

239  

-http://www.semi  الشبكة العاملية للمعلومات  17
marathondebejaia.com/archives.html  240  

أسبوعية  جملة- زهرة اخلليج  18
تصدر يف دولة اإلمارات 

  العربية املتحدة

  2012-08-11/ 1742العدد 
  37ص 

248  

  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  19
  149ص 

252  

http://www.perfumesyregalos.com/fr/la  الشبكة العاملية للمعلومات  أ 20
coste-parfums-homme/1046-

LACOSTE-ESSENTIAL-125ML-
737052483214.htm  

256  

-http://www.chanel.com/fr_FR/parfums  املصدر نفسه  ـب 20
beaute/Parfums-Chance-90023  256  

جملة شهرية -الشروق العربي  21
  جزائرية

  2012نوفمرب / 984العدد 
  59ص 
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-http://trendycellular.com/blog/att  املصدر نفسه  9- 22
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http://ha065.wordpress.com/2011/04/27  املصدر نفسه  15- 22
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282  

-http://trendycellular.com/blog/att  املصدر نفسه  أ-16- 22
airport-ads-are-the-best  283  

http://ha065.wordpress.com/2011/04/27  املصدر نفسه-16- 22

/att-ads/  
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  ب
http://ha065.wordpress.com/2011/04/27  املصدر نفسه  أ-17- 22

/att-ads/  
283  

22 -17-
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http://ha065.wordpress.com/2011/04/27  املصدر نفسه
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283  

-http://trendycellular.com/blog/att  املصدر نفسه  أ-18- 22
airport-ads-are-the-best  284  

22 -18-
  ب
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284  
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أسبوعية  جملة- زهرة اخلليج  23
تصدر يف دولة اإلمارات 

  العربية املتحدة

  2012-6-9/ 1733العدد 
  2ص 

295  

جملة شهرية -الشروق العربي  24
  جزائرية

  2013أفريل / 989العدد 
  67ص 

295  

        
أسبوعية  جملة- زهرة اخلليج  أ- 25

تصدر يف دولة اإلمارات 
  العربية املتحدة

  2012-6-9/ 1733العدد 
  107ص 

296  

  296  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  ب- 25



  109ص 
  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  جـ- 25

  111ص 

296  

  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  د- 25
  113ص 

296  

  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  26
  73ص 

297  

  2012-6-9/ 1733العدد   املصدر نفسه  27
  17ص 

298  

http://www.celebrityendorsementads.co  الشبكة العاملية للمعلومات  28
m/celebrity-

endorsements/celebrities/charlize-

theron/  

299  

جملة شهرية -الشروق العربي  29
  جزائرية

  2012نوفمرب / 984العدد 
 25ص 

303  

  2012جوان / 979العدد   املصدر نفسه  أ- 30
 53ص 

304  

  2013أفريل / 989العدد   املصدر نفسه  ب- 30
 41ص 

304  

إخبارية  -الشروق اليومي  31
  وطنية جزائرية

  2013-03-19/ 3959العدد 
  18ص 

306  

جملة شهرية -الشروق العربي  أ- 32
  جزائرية

  2013أفريل / 989العدد 
 13ص 

306  



  2013أفريل / 989العدد   نفسه املصدر  ب- 32
 الصفحة األخرية

307  

إخبارية  -الشروق اليومي  أ- 33
  وطنية جزائرية

  2011-06-21/ 3331العدد 
  15ص 

308  

  2011-06-21/ 3331العدد   املصدر نفسه  ب- 33
  17ص 

308  

  2011-06-29/ 3339العدد   املصدر نفسه  34
  23ص 
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      األشكالقائمة  – 2
  الصفحة  عنوان الشكل  الشكلرقم 

  56  مفهوم البالغة عند حازم القرطاجين  1
  85  التقنيات احلجاجية لدى بريملان وتيتكاه  2
  91  خمطط التواصل احلجاجي  3
  128  اإلشهار جمال يف االتصاالت أمنوذج  4
  153  "بارث"مفهوم النسق السيميائي لدى   5
  243  دائرة األلوان  6

      
  

  

  

 

  

  



    األجنبية باللغة املصطلحات  - 3
  الصفحة  مقابله باللغة العربية  املصطلح باللغة األجنبية

Discours  48-4  طابخ  
Rhétorique  59-46-45-43-40-ز  ريطورية-

60 -  
histoire  6  قصة  

Situation  6  مقام  
State  6  الةح  

enonciation - enonce  6  تلفظ-ملفوظ  
Texte  48-9  نص  
Parole  10  كالم  

Information  16  إعالم  
communication  ّ16  تواصل صال أوات  
La Propagande  18  دعاية  

Publicité  21  إشهار  
Le publiciste  126- 32   إشهاري  

Le consommateur  126- 32  ستهلكم  
Le produit  126- 32  جنتم  

Psychagogie     48  بسيخاغوجيا  
Argumentation  58  جاجح  
La métaphore 
génénalisée   مةاستعارة64  معم  



Logo   184  صور مرمز  

Les tropes   64  ازاتجم  
stylistique     65  أسلوبية  

Inter- disciplinaire   71  عرب ختصصية  
argument  76  حجة  

Argumenter  77  التحاجج او احملاجة  
paralogisme  96  غالطمجاج ح  
Persuasion  106  قناع  إ  
Conviction  108  قتناعإ  

Analogy  114  متثيل  
approches  141  مقاربات  

pleins signes  151  بارعة قراءة  
ancrage   157   ترسيخ  
relais  157  ناوبةم  

interpretation   158   تأويل  
Gestaltisme  180  جشطالتية  

message visuel  180  بصرية رسالة  
localisation  180    وضع مت  
Direction   180  اجتاه  
grandeur  180  كرب  
Distance  180  سافة م  
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    أمساء األعالم   - 4
  الصفحة  اسم العلم
Chaïm Perlman  69-67-63-62-61-59-58-50-43-39هـ-ب  ريملانشاييم ب-

75 -83-84 -85-86 -94-97 -103-105-111-
112-115-119 -121-122  

  116-95-69-66-60-58-57-45-43-ب  حممد العمري
  256-210-155-ب  سعيد بنكراد
  202-121- 116-92-ب  أبو بكر العزاوي
  94-68-52-ب  محادي صمود
  -69-جـ  حممد الويل

  115-هـ  مجيل عبد ايد
  182-161- و  عبد العايل بوطيب

  3  )هـ 711ت (ابن منظور 

  -46-3  )هـ1191ت (  التهانوي
  -F.de Saussure  6-63-151 -152 دي سوسري
  Gerald J.Prince  6 جريالد برنس

  Benvenisite  6بنفنيست 

  Stubbs M.  6ستابز 

  M.Foucault  6  فوكو

  Chevron  6 شفرن 

    



  Z.Harris  6-7 هاريس
  7  أمحد املتوكل

  Charaudeau P  7 شارودو 

  Benveniste  7  بنفنيست

  8  )هـ 817ت ( الفريوزآبادي

  8  )هـ 864ت ( رازي ال

  76-8  )هـ 711ت ( منظور  ابن
  76-8  )هـ 711ت (  األزهري

  J. Krisieva  10جوليا كريستيفا 

-Roland Barthes  10 -49-67 -143-144-145-146-150 -151 روالن بارث 
152-153-154 -157-158-159-160-175-

182-270  
  10  حممد مفتاح

  A. J. Greimas  11 غرمياس

  K.Eimerl  11  إمرل

  11  حممد العبد

  F. Rastier  12 راستيي

  16  إمام إبراهيم

  Ottogerot  16  أتوجروت

    
  16  سليمان كرم حممود



  J.Ellul  18 جاك أيلول 

  Leonard Dob  18 ليونارد دوب 

  Harold Laswell  18  هارولد السويل

  21  أمحد زكي

-Aristote  39 -45-47 -48-49 -50-51 -52-53-55-58 أرسطو 
61 -62-63 -69-79 -80-84 -85-86-94-95-

113-115  
  - 44-41- 40  )هـ 395ت (هالل العسكري  أبو

  41  )هـ 631ت ( اآلمدى 

  - 55-54- 44  )هـ 466ت ( ابن سنان اخلفاجي
  -117- 57-55- 52-51- 44  )هـ 626ت ( السكاكي

  -106-56- 44  )هـ 684ت ( القرطاجين حازم
  45  )هـ 816ت (الشريف اجلرجاني 

  45  )هـ 681ت (كمال الدين البحراني 

  46  )هـ 365ت ( ابن وهب

  47  )هـ 595ت (ابن رشد

  47  )هـ 339ت ( الفارابي

  Hieron  47  وهريون  Gelon جيلون

    
  Géorgie  47   جورجياس

  Socrate  47سقراط 



  Platon  48 -78-95 أفالطون 
  -107- 55-54- 53-52- 51  )هـ 255ت (اجلاحظ
  52  )هـ 296ت (ابن املعتز 

  54-53- 52  )هـ 337ت (قدامة بن جعفر 
  -55- 54  )هـ 471ت (عبد القاهر اجلرجاني 

  - 57-56- 55  )هـ 739ت ( القزويين
  57  ابن البناء املراكشي

  -58- 57  املراغيمصطفى 
  57  علي اجلارم

  57  اهلامشي

  57  عبد العزيز عتيق

  -Tyteca  58 -61-111-112 تيتيكا 
  O.Ducrot  63 -118 ديكرو
  M. Meyer    63 -72 مايري 
  Gérard Genette  64 جريار جينيت

  Groupe de Liege  64  ييججلماعة ل

  M. Deguy  64 ميشيل دوكي

    
  J. sojcher   64 -65 جاك سوشر

  Dumarsais  64  دميارسي

  J. Fontana  64 فونتاني



  Protagoras  78 بروتاكوراس

  J. Declark  98 دكالرك  جيل

  10-100- 99  الرمحان عبد طه
  Simone  100 سيموني

  Oleron  113أولريون 

  Haas  126هاس 

  200- 139-138-126  محيد احلمداني
  127  حممد الصايف

  142-141  بشري إبرير
  C.S.Peirce  142-144  بريس

  P.Almasy  144 بول أملاسي 

  Cossette  146كوسيت 

  J.Durant  146 جاك دوران

  149  عياد بن مراد

  -U.Eco  153-156  إيكو

  H.F. Plett  65 -68  هنريش بليت
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  :امللخص

إن ولوج عامل اخلطاب اإلشهاري يشكل فرصة معرفية مثينة لتجاوز النقص التارخيي احلاصل يف ثقافتنا البصرية،   
لذلك ستكون هذه الورقة البحثية حماولة إلحياء احلس التأويلي لدى القارىء العربي، ليتمكن من قراءة الرسالة 

على أن أهم ما تبتغيه الباحثة إضافة اجلديد . واإليديولوجية واالجتماعية البصرية ذات األبعاد األنثروبولوجية
للدرس البالغي السيميائي املعاصر يف معاجلته للخطاب اإلشهاري ليس يف جتليه اللغوي، إمنا يف متظهره يف شكل 

  .خطاب بصري على شكل صورة أو ملصق 

  :على النحو التايل و نقسم الرسالة
نعرض مفهوم البالغة  الفصل األوليف  .يتم فيه حتديد املصطلحات األساس يف البحث يديفصل مته، ثم مقدمة

. حترينا االجتاهات احلديثة للبالغة بعدها ."خطابة"، ثم إىل عالقته بـومسريهتا، باإلشارة بداية مبصطلح البالغة
  .وصوال إىل مفهوم نسقي عام للبالغة

حتدثنا عن احلجاج بِعده مدخال لبالغة اخلطاب اإلقناعي، لذلك مت تعريفه، وحتديد ضوابط  الفصل الثاني ويف
  . اخلطاب احلجاجي وخصائصه، اليت تعني على إجالء إقناعية اخلطاب 

من تعريف وأنواع وإعداد وشروط ، وكذا أوجه  ،عاجل الرسالة اإلشهارية وكل ماله عالقة هباالفصل الثالث      
  .صورة اإلشهارية الثابتة،  وآليات و خطوات حتليلها قرائيابالغة ال

حول تقنيات احلرف، إبرازا لبعديه اللساني والتشكيلي، ثم نعرج على العنوان والشعار  الفصل الرابعوكان      
  .لنصل إىل جتليات النصوص اإلشهارية وخصائص لغتها. اللغوي

اللون، و : شكيلية يف الصورة اإلشهارية الثابتة، من خالل تقنياتنتتحرى اجلوانب التالفصل اخلامس  و يف    
  .اخلطوط واألشكال، مع اإلشارة  إىل  األسس البنائية واجلمالية يف تصميمها

يف بوتقة العوملة، ثم تقنية اجلسد متثيال  االسرتاجتيات اإليديولوجية للصور اإلشهارية ندرسالفصل السادس يف     
وبطبيعة احلال ننهي البحث خبامتة تلخص .وتصورا، لننتهي بالبالغة الرمزية للكيانات املوظفة فيها، أو املغيبة عنها

  .جممل ما توصلنا إليه من نتائج



Resumé 

       L'analyse d'un discours publicitaire constitue une occasion précieuse pour 
contourner le déficit  historique dans notre culture visuelle, sur ce; le document 
qui suit  sera une tentative de faire revivre un sentiment d'herméneutique chez le 
lecteur arabe, pour être capable d'interpréter  Le message visuelle de dimensions 
anthropologique, idéologique et sociale.    Le but de cette recherche est d' ajouter 
du nouveau dans la leçon rhétorique et sémiotique contemporaine, dans son 
traitement du discours publicitaire non dans son coté linguistique, mais dans sa  

manifestation autant que discours  visuelle,  sous la forme d'une affiche. 

Le mémoire est diviser comme suit :                                   
   l' introduction, puis un chapitre introductif dans lequel est déterminé les termes 
de base de la recherche .                                 
Dans le premier chapitre, nous avons montré le concept de la Rhétorique et de sa 
relation avec "l'éloquence", et on a recherché les nouvelles tendances de la 
Rhétorique Arrivant à un concept systématique général de la Rhétorique .             
Dans le Chapitre II nous avons parlé de l'argumentation en la considérons 
comme une approche de Rhétorique du discours persuasive, de sorte qu'elle a été 
 défini, et de déterminer les régulateurs du discours argumentatif et ses 
propriétés, qui aide à expliquer la persuasion du  discours .                           
    le Chapitre III a traité le message publicitaire et tout ce qui a une relation 
avec, comme définition, types et conditions, ainsi que les aspects de la 
Rhétorique de l'image publicitaire fixe , et les mécanismes et les étapes de son  
analysé via la lecture .                                                                                              
Le quatrième chapitre parle des techniques de la lettre, pour montrer ces deux 
dimensions linguistique et calligraphique , puis on passe par le titre et le slogan. 
Pour arriver aux manifestations des textes publicitaires et les caractéristiques de  
la langue.                                                                                                                    
    Dans le chapitre V on cherche les aspects apparentes dans l'image publicitaire 
fixe , grâce à des techniques : couleur, lignes et formes, en faisant référence aux 
fondements structuralistes et esthétique dans sa conception.                                   
   Dans le chapitre VI nous avons étudié les stratégies idéologiques pour les 
images publicitaires dans la mondialisation, et la technologie de la 
représentation du corps , pour terminer par la rhétorique symbolique et des 
entitésemployé ou absenteen elle.                                                 
Et bien sûr, nous terminons par une conclusion qui résume les résultat globale 
du mémoire.                                                                                                               
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